Ebola epidemie Congo mogelijk niet meer onder controle te houden
Zaterdag, 24 november 2018 21:31

Het lijkt ogenschijnlijk vrij rustig op het ebolafront, maar schijn bedriegt want Congo heeft te
maken met het hoogste aantal ebola doden ooit in de geschiedenis van het land.
Het Amerikaanse Centre for Disease Control (CDC) waarschuwt dat deze epidemie mogelijk
niet meer onder controle te brengen is omdat het virus zich te ver heeft verankerd in de
bevolking.

Het is misschien wel één van de meest onderschatte gevaren op dit moment (al dan niet
gecreëerd). Er woedt al langere tijd weer een nieuwe ebola uitbraak in Congo, maar de
mainstream wereld wordt zo afgeleid door van alles en nog wat, dat het nieuws over ebola naar
de achtergrond verdwijnt.
In mei van dit jaar verschijnen de eerste berichten:
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bereidt zich voor op het worst-case scenario bij de
nieuwe ebola-uitbraak in het noordwesten van de Democratische Republiek Congo. ,,We
maken ons grote zorgen", verklaarde hoofd Noodhulp Peter Salama vanmiddag in Genève
waar de VN-organisatie is gevestigd.
Ongeveer tegelijkertijd verschijnt het volgende:
Dan wordt er in de NY Times laaiend enthousiast gesproken over een door Merck, Sharpe
& Dohme ontwikkeld vaccin met de naam rVSV-ZEBOV. Volgens de krant is dit vaccin
uitgebreid in de praktijk getest in Guinea in 2016 en bleek het 100 procent betrouwbaar.
Dan in augustus doet zich het volgende voor:
Volgens recente berichten zijn er inmiddels meer dan 1.500 mensen blootgesteld aan het virus
in Congo. Maar, in de provincie Noord Kivu doet zich een ander probleem voor, waardoor men
verwacht dat het aantal besmettingen nog aanzienlijk verder zal oplopen. Hulpverleners
kunnen de afgelegen gebieden niet bereiken, omdat het niet veilig is vanwege de activiteiten
van een extreme moslimgroepering, de ADF, de Allied Defence Forces. Echter, volgens
Jeremiah Johnson, journalist en voormalig groene baret uit het Amerikaanse leger, is dat echt
geen toeval, maar vormt dit onderdeel van de voorbereidingen tot het uitroeien van een fiks
deel van de wereldbevolking.
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We zijn nu in november en inmiddels zijn er al meer dan 200 doden te betreuren in Congo,
waardoor deze ebola uitbraak als de ergste in haar geschiedenis kan worden beschouwd. Toch
opvallend dat de vorige uitbraak breed uitgemeten werd in alle media met alle angsaanjagende
propaganda er omheen en deze, die dus groter is dan de vorige, nauwelijks verslagen wordt in
de wereldpers. De problemen die zich voordeden in augustus, zijn alleen nog maar erger
geworden.
Afgelopen maand werden door aanvallen van militanten twee gezondheidswerkers, elf burgers
en een militair gedood. Een week geleden kwam via de VN de mededeling dat minstens zeven
VN leden van een vredesmissie eveneens waren gedood.
En ondertussen gaat het steeds verder met het ebolavirus.
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