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BelaBela News: de schakel tussen noord en zuid

Enkele fragmenten uit het lentenummer 2018

Lieve Vrienden,
Terwijl de sneeuw zachtjes voor mijn ogen neerdwarrelt en de
temperatuur weer naar het vriespunt gezakt is, verwijl ik nog
eventjes in gedachten en met het hart in Z. Afrika.
Intussen zijn er al drie maanden voorbij en kregen we een vierde van
2018 te verwerken en toch lijkt alles nog zo pril en jong.

Droogte in de Kaapprovincies
Ook in Z.-Afrika gaat het leven verder. Jullie zullen zien in de brief van Nancy dat het
HIV project nog steeds zoekende is om “zijn draai” te vinden. De problemen in de Z.Afrikaanse regering met een frauderende, nu afgetreden, president heeft het voor de
lokale bevolking echt moeilijk gemaakt. Door die ganse bedoening heeft de Zuid
Afrikaanse maatschappij wel wat krediet verloren in de internationale wereld en
gemeenschap. Velen zagen het niet meer zitten en vreesden voor een tweede Zimbabwe.
Dat was ook het gevoel van vele Z.-Afrikanen, blank zowel als zwart. Dat heeft uiteraard
ook tot gevolg dat fondsen wegblijven of ingetrokken worden als de top niet meer
geloofwaardig overkomt. De grote verliezer daarbij de kleine mensen.

Honger en armoede nemen alsmaar toe en daar speelt de droogte nu ook nog een extra
rol in. Deze keer zijn het voornamelijk de Kaapprovincies die het zwaarst getroffen zijn.
Maar het laat zich toch voelen over het ganse zuiden. Van groot belang is nu het veilig
stellen van de landbouw en voedingssector.
Een nieuwe aanpak voor HIV: Voor de HIV patienten is de nieuwe methode met "test and
treat"nu volop aan de gang. Die bestaat er in dat onmiddellijk nadat mensen de diagnose
krijgen ook met de behandeling met aidsremmers gestart wordt. Toch blijft het kleine
aanbod geneesmiddelen een groot obstakel. Goed als het werkt, maar wat als het niet
meer werkt. Nancy, mijn opvolgster en de ganse ploeg hebben het dus nog altijd niet
gemakkelijk. Ik zal proberen om op te volgen. En nog altijd blijft het antwoord van de
regering op hun verzoek uit. Ik probeer waar ik kan nog mee te zoeken naar mogelijke
donororganisaties maar het aanbod is zeer schaars. Ze proberen echter het hoofd boven
water te houden in BelaBela en zetten alles op alles om te werken aan preventie van HIV.
Meteen wordt ook de nodige aandacht voor het probleem van huiselijk geweld, een van
de grote oorzaken van HIV-verspreiding (seksueel misbruik) en daar de nodige
informatie rond te geven aan de bevolking. De statistieken voor 2017 zijn normaal pas
eind van het volgende jaar beschikbaar.
Rest me nog jullie een Vrolijk Paasfeest te wensen, samen op weg in het volle Licht van
Pasen. Er zijn, samen met en voor anderen. Met dank voor jullie aandacht en steun,
Liefs,
Cecile

Een brief van Nancy
Beste vrienden,
In deze periode loopt de funding voor het TBC project op zijn einde.
De donororganisatie die instond voor de TBC funding ging ook door
een moeilijke periode en zag alle medewerkers uit de organisatie
vertrekken. De nieuwe medewerkers hebben dus helemaal geen
zicht op wat er allemaal gaande was en reageert momenteel zelfs
niet meer op brieven en oproepen van de organisaties waarmee ze
voordien werkten.
Dit betekent dat het uitstaande deel van de funding die nog moest komen wellicht lang
op zich laat wachten of zelfs aan de organisaties voorbijgaat.
De nieuwe donor, die de funding trok voor de preventie van "huishoudelijk geweld"
heeft nieuwe richtlijnen ontvangen en nu moeten alle medewerkers een toestemming
van de politie krijgen om te mogen meewerken. Dat valt heel moeilijk voor de mensen in
het project. (nota Cecile: alles wat met politie te maken heeft, brengt enorme schrik bij
de mensen; vandaar hun vrees). Deze maatregel werd recent ingevoerd omwille van de
toenemende mensenhandel in Afrika en elders.
In afwachting werd daarom afgesproken om een vakantieprogramma op te stellen om
met lagereschoolkinderen rond kindermishandeling te werken. Medewerkers zijn klaar
en opgetogen om met dit programma te werken. Daarrond werden vroeger ook al door
onze organisatie projecten rond opgezet.
Er wordt ook nog aan een ander voorstel voor programma gewerkt nl, een
leesprogramma voor kinderen. Momenteel zijn we bezig om donaties van boeken en
educatief speelgoed te zoeken in de lokale gemeenschap. Die worden dan ter
beschikking gesteld via ons Centrum en op plaatsen waar kinderen met lezen geholpen
zullen worden.
De organisatie hangt momenteel sterk af van private donoren vooral voor de kleinere
zaken die grote donororganisaties niet willen steunen. Zo kijken we ook uit naar fondsen
om de auto's te laten herstellen. Dat wil ons terug kansen bieden om naar de
buitengebieden te gaan en meer mensen te bereiken. We duimen dus maar!
Van harte dank voor alle kleine en grote steun uit Vlaanderen!
Hartelijke groeten
Nancy

