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Beste vrienden,
We hebben het ergste nu achter de rug wat betreft de pestuitbraak in
Madagaskar.
Van augustus tot november 2017 heeft hier de ergste pestepidemie in
50 jaar plaatsgevonden.
In amper 4 maanden tijd raakten 2417 mensen besmet, waarvan 209
mensen stierven. Ook zijn ruim 10.000 mensen uit voorzorg behandeld
met antibiotica.
De pestuitbraak lijkt sinds eind november onder controle, maar volgens
de WHO zijn er meerdere verontrustende signalen. Zo is de uitbraak begonnen buiten het
jaarlijks terugkerende pestseizoen en heerste de pest in enkele grote steden en gebieden
waar de pest niet van nature voorkomt.
Meestal gaat het bij uitbraken om de builenpest, maar de afgelopen jaren is er een toename
van het aantal gevallen van de veel besmettelijkere en gevaarlijkere longpest.
In Madagaskar zijn het vooral de zwarte ratten die als pestreservoir dienen. Deze rattensoort
is met de allereerste mensen meegekomen en kon zich daarna verspreiden over het hele
eiland. De pest is pas tijdens de laatste grote epidemie op Madagaskar terechtgekomen via
stoomschepen uit Azië.

SCHADE DOOR CYCLOON
Ondertussen kregen we een cycloon
(i.e. tropische storm waarvan de
windsnelheden de orkaandrempel
windkracht 130 kilometer per uur
overschrijden).
Hier kregen we 160 km/uur over ons
heen. We verwachten nog wel een of
misschien meer andere cyclonen.
Afwachten en voortboeren. Onderwijl kon ik 1,5 ton spijkers uitdelen voor 200 gezinnen om
hun huisjes terug op te bouwen nadat ze hun planken weer bij elkaar hadden.

GEVANGENIS MIARINARIVO
Gisteren was ik opnieuw bij de gevangenen in
Miarinarivo. één derde zonder veroordeling,
ook velen voor kleine delicten (meestal
diefstal).

De gevangenis is voorzien voor 200 gedetineerden maar ze zitten er nu met bijna
vijfhonderd (496). We proberen de Procureur hier wat tegen te houden maar ook voor de
cipiers zijn veel gevangen een bron van afpersing. Hoe meer er zijn hoe meer ze kunnen
binnenrijven.
Ik zal met hulp van mijn vrienden trachten enkele plafonds te herstellen. De matrassen die ik
van WERELDMISSIEHULP vorig jaar kreeg, doen het goed en dienen vooral in de ziekenboeg
van het prison.
De waterleiding die we aangelegd hebben met hulp W.P.'s en enkele goede vrienden doet
het ook prima en heeft de cycloon doorstaan.
Ik zorg nu voor de reparatie van de muziekinstrumenten (nieuwe snaren, trommelvellen,
voetballen, enz...)
SCHOOLTJE
Ons schooltje hier is ook helemaal opgeknapt. De kinderen zijn erg blij dat ze nu ook een
grote hangar en lokaal (fris) hebben tegen zon en regen.

Blijf voor ons duimen hier. Niets is hier eenvoudiger geworden.
Een heel hartelijke groet,
Serge

