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Corona virus in Cochabamba 
In Bolivia begon op 22 maart een strikte lockdown waarbij 
de Bolivianen één ochtend in de week van 7:00 tot 12:00 
naar buiten mogen om boodschappen te doen, afhankelijk 
van het laatste cijfer van je ID-kaart. Mensen ouder dan 65 
en jonger dan 18 mogen helemaal niet naar buiten en op 
zaterdag en zondag moet iedereen binnen blijven. 
Daarnaast wordt zowel het openbaar vervoer als het privé 
autovervoer verboden. Alleen medisch vervoer of de 
bevoorrading van voedsel mag met de auto als je een 
vergunning hebt. En natuurlijk  politie en brandweer 
  
Deze lockdown is ondertussen twee keer verlengd en vanaf 
11 mei gaan we een nieuwe fase in waarbij afhankelijk van 
het aantal ziektegevallen in de betreffende gemeente er 
drie mogelijkheden zijn. Bij de eerste optie wordt de 
cuartentena voortgezet bij gemeenten die zwaar getroffen 
zijn. Optie twee is dat mensen weer meer naar buiten 
mogen en bedrijven weer opstarten, maar voorlopig zonder 
de privéauto en het openbaar vervoer. Georganiseerd 
werkverkeer en de fiets mag wel. Bij de laatste optie is 
eigen vervoer toegestaan en een aangepast openbaar 
vervoer. 
 
In een land als Bolivia met een grote informele sector, waar 
mensen per dag leven en vaak gelijk de verdienste van die 
dag opeten, heeft een lockdown natuurlijk erg grote 
gevolgen. Om deze reden heeft de nationale overheid 
verschillende bonussen in het leven geroepen, extra steun 
per kind op school en per persoon afhankelijk van de 
arbeidssituatie. Aangezien er weinig digitaal bankieren is,  
houdt dit in dat er de dag na de aankondiging gelijk lange 
rijen stonden bij de banken vanaf s’ ochtends heel vroeg. 
Daarna zijn er dagen aangewezen om de bonussen op basis 
van de verschillende klassen en leeftijden uit te keren.  
 
Zelf ben ik vandaag, 5 mei, op mijn vaste morgen met een 
mondkapje en een plastic gezichtsmasker op de fiets langs 
geweest bij een collega om zaden af te geven. De overige 
teamleden kunnen dan op hun dag daar de zaden 

ophalen om verschillende zakjes met zaden klaar te maken  
voor gezinnen zodra we de projectgebieden weer kunnen 
bereiken. Daarna ben ik langs de bank gegaan om cash geld 
op te nemen om salarissen te kunnen uitbetalen (de meeste 
van onze personeelsleden hebben geen bankrekening). 
Hiervoor moest ik rondjes draaiend door een 
desinfectiekamer voordat ik de bank in mocht. Dit is een 
soort tent met een sprinkler van water met chloor. Daarna 
ben ik snel doorgefietst naar mijn tuin om nog even water 
te kunnen geven en het één en ander te kunnen oogsten 
voor ik weer om 12 uur binnen moest zijn. 
 
We werken deze periode verder aan lesmateriaal, kweken 
planten voor en proberen via WhatsApp contact te houden 
met de deelnemende gezinnen. De man van één van mijn 
collega’s kon, toen hij voor zijn werk de stad uit moest, 
zadenpakketjes afgeven die binnen de wijk verspreid zijn.  
 
De scholen zijn vanaf de lockdown natuurlijk ook gesloten 
en zullen voorlopig in ieder geval tot 31 mei dicht blijven, 
waarbij nu ook gezocht wordt naar alternatieve 
lesmethoden. De private scholen hebben al digitale lessen 
via online platforms en video conferencing en ook de 
openbare scholen zijn zoeken- onder leiding van het 
ministerie van onderwijs- naar mogelijkheden voor les op 
afstand. Hierbij wordt ook gekeken naar het gebruik van 
lokale radiozenders en televisiekanalen, omdat mensen 
onder de arme bevolking maar een beperkt aantal megas 
hebben voor telefoongebruik. 
 
Er wordt nu al gezegd dat voor veel mensen uit de armste 
bevolkingsgroepen de lockdown niet houdbaar is, omdat de 
keus tussen van de honger omkomen of gewoon (stiekem) 
proberen weer aan het werk te gaan, snel dichtbij komt. 
Hopelijk gaat de overheid door met het uitrusten van de 
ziekenhuizen om zieken op te vangen, het ondersteunen 
van de allerarmsten en komt er snel een oplossing in zicht. 
Één ding is in ieder geval net als vorig jaar bij de 
verkiezingsonrust weer erg duidelijk geworden: het hebben 
van een eigen tuintje thuis is een groot goed op weg naar 
een gezondere voeding en een grotere onafhankelijkheid. 

Van de redactie 
Ook in Nederland is er hulp voor de mensen die vanwege 
de crisis inkomsten mislopen en zien de voedselbanken het 
aantal leden oplopen. In Nederland is de lockdown minder 
streng dan in Bolivia. Ik hoor mensen zeggen dat ze de 
horeca missen of de kapper. Toen de kapper openging kon 
je zelfs ‘s nachts gaan! Een groot verschil met de armere 
Bolivianen die moet werken om te eten en dus risico lopen 
om het virus op te lopen. 
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CORONAflits Stichting NME Mundial 
N a t u u r ,  M i l ie u  &  E d u c a t ie  W E R E LD W I J D  

Stichting NME Mundial 
Zonnehof 3 

3742 ZC Baarn 

Telefoon 
+31(0)655101519 

Een selectie van de oogstfoto’s die we via WhatsApp hebben 
ontvangen van onze deelnemers, zelfs een heerlijke 
zelfgemaakte pizza. 

Email 
info@NMEmundial.org 

Website 
www.NMEmundial.org 
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