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Noodproject Bewustwording COIVID-19  in Ethiopië  
Het virus Covid-19 gaat al maanden over de wereld en maakt geen onderscheid tussen grenzen van landen, 
leeftijd, klassen, etnische groepen, politieke meningen, rijk en arm. Terwijl de rijke landen verregaande 
restricties opleggen die een ongekende impact geven op de samenleving en de economie, is het voor 
Afrikaanse landen extra dramatisch. Vanwege de armoede, minder goede gezondheidzorg, natuurrampen en 
de verspreiding van Ebola in het verleden, in dit werelddeel extra kwetsbaar.  
In Afrika is in minder dan tien dagen de verspreiding opgelopen van 5 naar 44 landen. Het was er plotseling. 
Zo heeft het virus ook Ethiopië bereikt. Door de vele vluchtelingen uit buurlanden heeft Ethiopië nog een 
extra uitdaging. Het is dan ook van belang dat er een goede voorlichtingscampagne wordt opgestart. New 
Creation gaat de uitdaging aan om samen met de lokale regering de bevolking voor te lichten en passende 
maatregelen te treffen. Wij hebben uw steun daarbij had nodig! 
 
Achtergrond en start van New Creation 
New Creation stelt zich tot doel de meest kwetsbare mensen in Ethiopië te helpen een zelfstandig leven op 
te bouwen. Dit zijn de ouderen, weduwen en wezen. De organisatie is op 30 augustus 2007 gelegaliseerd in 
Ethiopië.  
Zo geeft de NC wezen de kans om naar school te gaan, vanaf de basis school t/m soms universiteit. 
Weduwen wordt de mogelijkheid aangeboden om hun eigen bedrijfje te starten door een rentevrije lening te 
verstrekken die ze na 3 tot 6 maanden in kleine bedragen gaan aflossen. Met name hulporganisatie Son Reve 
maakt zich hiervoor warm. Op dit moment ondersteunt New Creation 491 kinderen en hun moeders en 9 
ouderen.  
 
Locatie 
Het hoofdkantoor New Creation is gevestigd in  Bishoftu – Debre Zeit-, 50 km ten zuidoosten van Addis 
Ababa, en ligt in de breuklijn van de Rift Valley. Er zijn zeven vulkanische kratermeren in en rondom dat 
gebied. Debre Zeit heeft 205000 inwoners met één regeringsziekenhuis, een mediumkliniek voor eerste hulp 
en begeleiding van zwangerschappen en enige kleine privéklinieken.  
 
Het COVID-19 voorlichtingsproject 
In de voorlichting over het virus zijn er een aantal extra uitdagingen.  Zo is het de vraag hoe er regelmatig 
handen gewassen kan worden als er weinig water beschikbaar is. Voor de mensen die werk hebben is het 
thuiswerken veel ingewikkelder, vanwege de regelmatige uitval van elektriciteit en internet. Daarnaast is de 
behuizing krap en leven de mensen dicht op elkaar en vaak met hun vee erbij.  
 
De missie van de voorlichtingscampagne is om op een duurzame manier weduwen, wezen en ouderen en 
hun omgeving zoveel mogelijk te beschermen tegen COVID-19.  
Het doel is o.a. dat men zich bewust wordt van de veranderingen die noodzakelijk zijn in hun 
cultuurgewoontes om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er zullen folders worden verspreid over de 
regels en maatregelen die getroffen zijn en moeten worden. Daarbij wordt er een distributie georganiseerd 
voor zeep, mondkapjes, desinfecterende middelen, werpwerp handschoenen etc. 
Deze provisie en voorlichting wordt verstrekt aan alle mensen, ongeacht hun religie, taalgroep en politieke 
achtergrond.  
 
Met behulp van honderd vrijwilligers, die vooraf een training hebben gehad, worden de hulpmiddelen 
gedistribueerd. Daarbij zullen aankondigingen gedaan worden  van folders en via geluidinstallaties.   
Hiervoor is er een bedrag nodig van 5000 Euro voor twee maanden. Dit is echter een begin, want er zal meer 
tijd nodig zijn, zoals wij inmiddels ervaren hebben met de verspreiding en de aanpak van COVID-19.  
Helpt u mee? 

 


