
RAPPORT EMERGENCY RESPONSE IN GAZA IN TIJDEN VAN COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat Gaza zo goed als afgesloten is van de buitenwereld heeft helaas niet kunnen voorkomen dat ook 
daar het Coronavirus is binnengekomen. Half maart werden de eerste besmettingen bekend en ging 
men direct in lockdown. Sinds die tijd zijn de scholen en ook de Open Studio gesloten en zitten de 
kinderen thuis. 
De afgelopen twee weken leek de situatie onder controle, maar deze week kwam toch het nieuws van 
nieuwe besmettingen. Het blijft voorlopig spannend in Gaza. Een grote uitbraak zou daar nog een veel 
groter drama betekenen dan wij ons in Europa kunnen voorstellen. 
 
Ondanks de strenge maatregelen, de angst en ondertussen ook de Ramadan, laat ons team van de 
Open Studio het werk niet stilvallen. Na vier jaar training in het maken van how-to filmpjes door HOPE 
bleek dit hét moment om deze kennis in te zetten. Zo is de Open Studio een echte koploper in Gaza op 
het gebied van online lesgeven. 
Sinds het begin van de lockdown  
heeft het team van negen docenten 
meer dan 70 how-to filmpjes gemaakt! 
Ook de Breakdancer Myuz is  
begonnen met een reeks how-to 
breakdance video’s. 
Via een privé WhatsApp groep, een 
publieke facebook groep en 
www.BeeHomeAcademy.com worden 
vele kinderen bereikt en wordt er in  
alle huizen getekend, geschilderd, 
gedicht, geknutseld, gesport, gedanst  
en muziek gemaakt.  



Naast de Open Studio troffen de maatregelen ook onze Zaterdag Academie. De negen meest 
betrokken kinderen leken ons de ideale groep voor een pilot met Corona Artboxes. Elk van deze negen 
gezinnen heeft een grote doos ontvangen met daarin behalve teken-, schilder- en knutselmateriaal 
ook informatie over het virus, reinigingsmiddelen en boeken voor alle leeftijden zodat het hele gezin 
gezamenlijk aan de slag kan.  
Sinds het uitdelen van de dozen gaan de docenten elke twee weken langs om het materiaal aan te 
vullen en zijn er wekelijkse zoom-cessies met de kinderen waarin ervaringen worden uitgewisseld en 
feedback gegeven.  
Zowel de ouders als de kinderen zijn ontzettend blij met deze creatieve input en begeleiding in deze 
moeilijke periode. Wij op onze beurt zijn enorm verrast over de creativiteit en de vindingrijkheid van 
de gezinnen. Gezinnen zijn meestal groter dan in Noord-Europa en zijn samengesteld uit meerdere 
families zodat één Coronabox een enorm bereik heeft. In de tekeningen zien we hoe thuis alle leden 
van het gezin profijt hebben van de Artbox. Ook krijgen we veel informatie hoe de lockdownbeleefd 
wordt, waar de knelpunten zitten en waar en hoe extra begeleiding gegeven kan worden. 
 

 
 
 
 



Voor de zomer is alles nog onzeker maar, zeker nu, na de nieuwe besmettingen, lijkt het er op dat de 
Zomerkampen online zullen plaatsvinden. In dat geval is HOPE voorbereid en zullen de 
bovengenoemde noodactiviteiten door het HOPE team verder worden uitgewerkt en uitgevoerd door 
de Rode Halve Maan, gesteund door het Nederlandse Rode Kruis. 
 
Het maken van how-to video’s door het Open Studioteam zal doorgaan, maar krijgt de vorm van 
uitgebreide video-cursussen. Daarin worden verschillende disciplines en onderwerpen behandeld in 
series van meerdere video’s. Deze cursussen zullen gepresenteerd worden op een nieuwe pagina op 
www.BeeHomeAcademy.com onder de naam “Online Zomer Academie”. 
Deze cursussen zullen dan niet alleen in Gaza beschikbaar zijn, maar kunnen ook gedeeld worden op 
andere locaties. Zoals bijvoorbeeld het Syrische vluchtelingenkamp Zataari in Jordanië, Het Palestinian 
Museum op de Westbank, vluchtelingenkampen in Libanon en AZC’s in Nederland. 
 
Ook de Corona Artboxes zullen worden uitgebreid. Niet alleen zullen veel meer gezinnen zo’n doos 
ontvangen, maar er zal ook speciale aandacht besteed worden aan gezinnen zonder internet, waar er 
helaas nog veel van zijn in Gaza. 
Deze gezinnen zullen naast knutselmaterialen en boeken ook een smartphone ontvangen. Op deze 
telefoon staan alle how-to filmpjes geladen zodat deze ook zonder internet bekeken kunnen worden. 
Daarnaast kunnen de kinderen met die smartphone ook zelf foto’s en films maken. Na twee weken 
zullen de telefoons dan worden opgehaald en, na ontsmetting, doorgegeven worden aan een volgend 
gezin. 
Zo willen we ook de kinderen in de meest moeilijke situaties een kans geven om deel te nemen aan de 
online activiteiten. 
  
Dank voor uw aandacht! 

 

Terug naar www.hope-foundation.nl 


