Rapportage COVID-19
interventies
Beste bestuursleden van Contribute!
Allereerst willen we jullie ontzettend bedanken voor de steun bij de COVID-19 interventies!
Het is een ongekende crisis waar de mensen uit de townships in Zuid-Afrika voor staan en
zonder jullie steun waren onze interventies absoluut niet mogelijk geweest!
Met deze rapportage willen we jullie op de hoogte brengen van het resultaat.
Allereest zijn we begonnen met aanschaffen van tests, beschermende materialen en middelen
voor ons eigen team zodat zij het werk voort konden zetten. Zij kunnen nog steeds zo veilig
mogelijk aan het werk en ons team wordt nog steeds getest.
Ook hebben we flyers ontworpen die ons lokale team heeft vertaald in meerdere ZuidAfrikaanse talen en nog steeds worden ze uitgedeeld in Zuid-Afrika en dankzij jullie ook
daarbuiten!
In de afgelopen twee maanden heeft ons lokale team meegewerkt aan de distributie van de
voedselpakketten in de townships en dat was niet alleen een logistieke uitdaging. Ook het
waarborgen van de veiligheid wanneer zoveel mensen honger hebben is een uitdaging op
zich. In een eerdere update heeft Alef al verteld over de toestroom van 5000 mensen terwijl
we maar pakketten hadden voor 1000 mensen. Met behulp van de politie (we hebben hen ook
een pakket gegeven om medewerking te verkrijgen) hebben we de rust kunnen bewaren.
Het is een enorme uitdaging geweest om 1.5 meter afstand tussen de mensen, die voor
(voedsel)pakketten kwamen, te hanteren. We hebben ervoor gezorgd dat mensen op afspraak
konden komen door middel van een sms bericht maar jullie zullen begrijpen dat wanneer er
honger heerst het lastig is om te wachten en er ook andere mensen in de rij zullen gaan staan
in de hoop een pakket te krijgen.
Nu we twee maanden verder zijn kunnen we stellen dat we ons gezamenlijk project niet alleen
succesvol hebben afgerond maar ook een katalysator is geweest voor samenwerkingen met
de overheid en andere stichtingen waar we ontzettend trots op zijn. We hebben er vertrouwen
in dat deze samenwerkingen stand zullen houden na de crisis en dit tot mooie gezamenlijke
resultaten gaat leiden in de toekomst. We hebben al ontzettend veel geleerd van andere
stichtingen (en zij van ons) dus het werpt zijn vruchten al af.
Op de volgende pagina zetten we de resultaten uiteen!
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0

We hebben naast de onderdelen in de begroting die we gedeeld hebben, additionele
maatregelen genomen. Dit hebben we kunnen opvangen met externe donateurs. We hebben
dus ook meer uitgegeven dan de € 100.800. Bovenstaande heeft echter alleen betrekking op
wat er is gerealiseerd met het budget in onze samenwerking.
Voedselpakketten + zeep en ontsmettingsmiddelen: uiteindelijk hebben we meer
voedselpakketten en dus ook meer zeep en ontsmettingsmiddelen uitgedeeld in de
geselecteerde townships. Dit aantal is door ons zelf gedistribueerd echter ligt het totaal aantal
voedselpakketten boven de 30.000! Alles boven de 7500 is later tot stand gekomen door het
solidarity fund van de Zuid-Afrikaanse overheid en in samenwerking met andere organisaties.
Dit is dus direct een zichtbaar effect van ons gezamenlijk project!
COVID-19 tests: we hebben minder tests aangeschaft dan vooraf was beoogd. Ook hier heeft
de overheid een deel voor zijn rekening genomen waardoor we deze post konden inzetten
voor voedselpakketten en transportkosten voor de distributie van voedselpakketten.
Daarnaast hadden we besproken dat onze focus niet op het massaal testen zou zitten maar
op het testen van het eigen personeel. Hier hebben we ons altijd aan gehouden.
Medische middelen: uit bovenstaande tabel blijkt dat we initieel te voorzichtig zijn geweest
met het aanschaffen van medische middelen. De vraag naar gezondheidszorg diensten in
onze klinieken steeg waardoor het verbruik ook is gestegen. We hebben dankzij lokale
connecties wel altijd voldoende middelen kunnen inslaan.
Flyers: er is nog steeds vraag naar onze flyers die met jullie zijn gedeeld. De flyers zijn in
meerdere Zuid-Afrikaanse talen beschikbaar. We vinden het ook erg mooi dat deze door
andere stichtingen, die jullie steunen, worden ingezet.
Hotline operatie: vooraf dachten we dat hier behoefte aan zou zijn. In overleg met het lokale
team is besloten deze niet op te zetten doordat de hotline van de overheid en de app die ze
lanceerden voldoende bleek te zijn. De hotline dienst van de overheid is goed opgezet, wat
we van tevoren niet zeker wisten. We hebben de beschikbare middelen ingezet voor de
distributie van de voedselpakketten.

Hoe de komende weken eruit gaan zien is lastig in te schatten. Op dit moment is de lockdown
nog steeds van kracht, hetzij in een lichtere vorm, maar werken om zelf voedsel te kunnen
kopen is voor de meesten nog niet toegestaan. We schatten helaas in dat de gevolgen van
deze lockdown nog een tijd voelbaar blijven voor de meest kwetsbare groepen in de townships
van Zuid-Afrika aangezien zij nog steeds zonder werk en dus zonder inkomen zitten. Dit zorgt
ervoor dat dat de vraag naar voedselpakketten nog steeds zeer actueel en noodzakelijk is. Wij
zijn dus genoodzaakt om ons hierop te blijven richten. Dit in combinatie met een nog hoger
wordend werkloosheidscijfer de komende maanden zullen nieuwe uitdagingen met zich mee
brengen. Daarom zullen wij doorgaan met het uitdelen van de voedselpakketten om er voor
de inwoners van de townships te zijn. Overigens is het sinds deze week verplicht voor mensen
om een mondkapje te dragen. We zijn gestart met het produceren van mondkapjes bij ons
Fashion & Design team zodat deze beschikbaar zijn en blijven voor de mensen in de townships
van Zuid-Afrika. Uiteraard voldoen deze aan de door de overheid gestelde eisen.

Nu de eerste twee maanden erop zitten, mogen we spreken van een succesvolle eerste fase.
Het project is hiermee afgerond maar ons werk nog niet. We zijn er trots op dat we deze
interventies op zo’n korte termijn met jullie hebben kunnen implementeren. Het is een bijzonder
heftige crisis voor de mensen uit de townships die helaas nog niet voorbij is. Wat we niet
hadden verwacht is dat de lockdown nog steeds van kracht zou zijn. Komende week zal deze
van level-4 worden verlaagd naar level-3. De meeste mensen hebben nog geen tot weinig
bewegingsvrijheid, om bijvoorbeeld te werken. Dat houdt in dat we wederom op zoek moeten
gaan naar nieuwe middelen voor voedselpakketten om honger in de townships tegen te gaan.
We zijn er ons ervan bewust dat het wellicht nog een lastigere strijd gaat worden om dit voort
te zetten maar niets doen is geen optie.
Nogmaals ontzettend bedankt voor onze prachtige samenwerking en graag lichten we deze
eindrapportage mondeling toe via een (digitaal) gesprek!
Hartelijke groet,
Alef, Joost en Robbert

