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Het jaar 2020 is wereldwijd getekend door de 
coronapandemie en de gevolgen daarvan.  De landen 
van Afrika en Latijns-Amerika betalen op dit eigenste 
moment een zware prijs voor deze rampzalige en totaal 
onverwachte plaag. Hoewel de ziekte- en sterftecijfers 
er nog relatief meevallen, zijn de negatieve gevolgen op 
economisch en sociaal vlak echt gigantisch, veel erger dan 
in onze rijke landen. De Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse 
landen kennen zoiets als technische werkloosheid of 
een werkloosheidsuitkering immers niet. Bijgevolg zijn 
de miljoenen werknemers die hun baan hebben verloren 
ook hun basisinkomen kwijtgespeeld. Als gevolg van de 
lockdown hebben heel wat micro-ondernemers hun zaak 
helemaal of gedeeltelijk moeten sluiten. Zij hebben geen 
alternatieve inkomsten of spaargeld om op terug te vallen. 
Scholen en universiteiten moesten vier tot acht maanden 
dicht ...

Met al die ellende zou men denken dat de mensen er 
helemaal wanhopig en ontredderd zijn, dat ze in een soort 
van collectieve depressie zouden zijn weggezakt. Maar 
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Tomás Borge, Nicaraguaans dichter

niets is minder waar! De meeste van onze partners 
en van de deelnemers aan onze programma’s hebben 
er bewust voor gekozen om elkaar te helpen, om op 
een dynamische en creatieve manier op de nieuwe 
uitdagingen te reageren en om zichzelf opnieuw uit te 
vinden. Bij ACTEC zijn we ons ervan bewust dat we van 
onze Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse vrienden een 
bijzonder mooie les in solidariteit en veerkracht hebben 
gekregen. Geconfronteerd met meer tegenspoed 
dan wij, hebben deze mensen hun bijzonder rijke 
verbeelding ingezet om zorg te dragen voor de anderen. 
Voorbij het lijden en de onzekerheid lijkt de zorg 
voor anderen het te bereiken doel. Wij danken onze 
schenkers en vrienden die zich samen met ons inzetten 
om, net als onze Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse 
vrienden, dit prachtige ideaal van tederheid te 
realiseren. Zij stellen ons in staat warmte te brengen in 
de harten en het leven van de meest kwetsbaren.

Daniel Turiel
Directeur
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In het aanzicht van corona zijn we niet allemaal 
gelijk. Sommigen onder ons zijn vatbaarder voor 
het virus dan anderen en lopen een groter risico 
om ernstig ziek te worden. Anderen zijn in wezen 
minder vatbaar, maar ook zij kunnen met het virus 
te maken krijgen. Ongelijkheid is er ook tussen de 
verschillende continenten. De situatie in Europa is 
niet dezelfde als in Latijns-Amerika of Afrika.
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In Europa zijn de sociaal-economische gevolgen van de 
pandemie enorm groot. Hoe zit dat in de zuiderse landen? 
Hoe hebben onze partners op deze crisis gereageerd? 
Hoe hebben zij oplossingen gevonden om de plaatselijke 
bevolking te blijven helpen en te steunen? Wel, dat hebben ze 
gedaan met een opvallende daadkracht en energie. Ook nu 
blijven ze blijk geven van een sterk aanpassingsvermogen, 
grote solidariteit en buitengewone moed!
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Voedselpakketten voor moeders en hun baby

De lockdown en andere coronamaatregelen hebben een zeer grote impact gehad 
op de armste en kwetsbaarste mensen.  De stichting reorganiseerde in een 
recordtijd de hulp en steun aan tienermoeders in de sloppenwijken van Cartagena 
en Medellín in Colombia. Van de ene dag op de andere konden deze jonge 
moeders zich niet meer verplaatsen om hulp te vragen of een opleiding te volgen. 
Plots moest alles op afstand gebeuren.  

Juanfe ging deze enorme uitdaging aan. De stichting bezorgde al deze jonge 
vrouwen de nodige middelen voor communicatie op afstand, internettoegang 
en vaste pakketten mobiele data. De 1.500 moeders konden ook rekenen op 
voedselpakketten voor zichzelf en hun baby. Zo werd de voedselzekerheid 
gegarandeerd, want door de crisis hadden ze geen enkele vorm van inkomen meer. 

Tijdens de lockdown werden de beroepsopleidingen voor meer dan 90% gevolgd. 
Het resultaat was buitengewoon: niemand haakte af als gevolg van de lockdown. 
350 jonge moeders in Cartagena en Medellín hielden hun kennis op peil of leerden 
bij. Ze vonden zelf nieuwe beroepsmogelijkheden. Zo werden verloren gegane 
jobs in de horeca vervangen door nieuwe banen in de onlineverkoop. 
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Marlon volgde tussen 2016 en 2019 
de microMBA van Actec in Medellín. 
Dankzij die opleiding en zijn eigen 
doorzettingsvermogen is hij erin 
geslaagd om zijn bedrijf te laten 
groeien van 5 medewerkers in 2015 
naar 40 begin 2020 en 55 in oktober. 

Een budget van slechts 530 euro volstond om het extra 
werk te financieren van de leerkrachten die deze oplossing 
bedachten en gedurende 15 dagen van tomeloze inzet 
hebben uitgewerkt. Dankzij hen viel tijdens de lockdown 
niet alles stil voor de docenten en studenten. Integendeel!  

In Douala is de Technische Hogeschool erin geslaagd om 
binnen de 15 dagen elke student een e-mailadres te geven 
en onlinelessen te organiseren. Zo konden de zowat duizend 
studenten die het hoger diploma van technicus ambiëren 
hun opleiding voortzetten, ondanks een lockdown van 
ongeveer drie maanden.

Een tiental docenten werkte twee weken lang onvermoeibaar 
voort om deze overstap naar de digitale modus te maken: 
contact opnemen met studenten, voor elk van hen 
een e-mailadres aanmaken om een veilige toegang te 
garanderen tot de applicatie Google Class Room, tutorials 
maken voor docenten en studenten, online content creëren, 
cursussen digitaliseren, nieuwe uurroosters samenstellen, 
virtuele klaslokalen organiseren; de mogelijkheid scheppen 
om taken en opdrachten te geven die vervolgens door de 
docent verbeterd kunnen worden ...

Rekening houdend met de beperkingen, zoals soms moeilijke 
verbindingen en occasionele stroomonderbrekingen, werden 
een reeks bijkomende oplossingen ingevoerd: live-lessen 
met een beperkt aantal aanwezigen, de mogelijkheid 
om opgenomen content te downloaden, offline werken, 
communicatie via WhatsApp enzovoort.

“Aan het begin van de lockdown hebben we contact 
opgenomen met onze 40 medewerkers. We wilden 
oplossingen vinden en de arbeidscontracten behouden. Al 
snel hebben we onze werkplaats aangepast om medische 
kleding en maskers te maken.  We kregen meteen de 
toestemming om met die activiteit verder te gaan. 
Enkel degenen die wilden hernamen het werk, want veel 
werknemers waren bang om besmet te raken. Dankzij een 
partnership met een groot bedrijf hebben we grote orders 
kunnen realiseren.     

We hebben ook onze productielijnen aan de nieuwe situatie 
aangepast. Mensen in quarantaine waren immers vragende 
partij voor comfortabelere kleding. Die nieuwe producten 
hebben ons niet alleen geholpen om het hoofd boven water 
te houden, maar hebben er zelfs voor gezorgd dat onze 
omzet met 30% is gestegen ten opzichte van 2019.  
We hebben nu 55 werknemers in dienst!”
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De naaimachines draaien continu.

Wat als de scholen gesloten worden door de medische 
noodtoestand en als het dragen van een mondmasker 
verplicht wordt, maar de overheid niet genoeg maskers 
uitdeelt en de bevolking niet de middelen heeft om ze 
zelf te kopen? Zelf mondmaskers maken!  In de centra 
voor beroepsonderwijs, die worden gepromoot door onze 
Haïtiaanse FMA-partner, maakten ze er maar liefst 15.000, 
en dat dankzij de niet aflatende inzet van 27 leerlingen en 
docenten van de afdeling snit en naad. De maskers zijn van 
uitstekende kwaliteit en werden gratis uitgedeeld aan de 
leerlingen en medewerkers van de centra en scholen voor 
beroepsonderricht, nog voor de lessen werden hervat. 

Resultaat: de jongeren in opleiding weten zich beschermd 
en kunnen in alle veiligheid hun leertraject voortzetten. 
Bovendien werden er watertanks besteld en in elke school 
geïnstalleerd, zodat iedereen er regelmatig de handen kan 
wassen. In het naaiatelier waar de maskers geproduceerd 
worden gaat het werk onverminderd door, ten gunste van 
de hele Haïtiaanse bevolking.  

ACTEC ondersteunt al jarenlang de technische 
school in de stad Guayaquil. Dankzij de teamgeest 
die er heerst en de ingebruikname van nieuwe tools 
heeft deze partner snel kunnen omschakelen naar 
afstandsonderwijs. Hoe ervaren de docenten deze 
nieuwe manier van omgaan met de leerlingen?

« Sinds de lockdown heersen er bij een aantal gezinnen 
gevoelens van angst en stress. Wij hebben de nodige 
aanpassingen doorgevoerd om onze onderwijzende rol te 
kunnen blijven opnemen. Zo dragen wij ons steentje bij om 
rust en empathie te brengen in deze moeilijke coronatijden. 
Onze interactie met anderen bepaalt wie we zijn. Door 
in een dergelijke context te blijven lesgeven, hebben we 
een belangrijke vertrouwensplek kunnen creëren, waar er 
geluisterd wordt naar de directe noden van de leerlingen. »  
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