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In deze webinar delen ambtenaren uit de Amerikaanse staat Kentucky hun ervaringen tijdens de 

coronacrisis.   

1. Eric Friedlander, Acting Secretary, Kentucky Cabinet for Health and Family Services 

Friedlander beschrijft het verloop van de coronacrisis in Kentucky vanaf de eerste besmettingen. Net 

als in de rest van de wereld werden er noodmaatregelen getroffen waarbij vele voorzieningen en 

gebouwen gesloten werden. Er wordt veelvuldig gecommuniceerd met inwoners over alle 

werkzaamheden die de gemeente uitvoert en waar ze eventueel kunnen bijstaan. Vanuit de afdeling 

van Friedlander worden er berichten gestuurd naar inwoners waarin staat hoe ze weerbaar kunnen 

zijn tijdens de crisis. Een groot deel van de hulp die voorheen fysiek werd uitgevoerd wordt nu 

virtueel geregeld, zoals hulp bij gezondheidsvragen, dakloosheid of andere kwetsbare posities.  

2. Greg Fischer, Mayor of Louisville, Kentucky  

Fischer stelt dat mededogen een belangrijk onderdeel is voor een juiste aanpak van de coronacrisis. 

De VS heeft ondanks dat het land vaak als rijkste land ter wereld wordt gezien, ook hoge 

armoedecijfers en er heerst veel ongelijkheid op verschillende vlakken. Daarom is deze crisis een 

goed moment om af te vragen hoe men beter om kan kijken naar deze groepen in het land. Fischer 

benadrukt dat de aanpak in de VS zeker geen ‘best practice’ is, echter wordt er op lokaal niveau toch 

het nodige gedaan. Er zijn fondsen opgezet die de kwetsbare groepen in de stad ondersteunen. 

Vanuit het project ‘Lift Up Lou’ wordt er voor elke dag een programma opgezet om inwoners te 

helpen de dag door te komen. Voor kinderen worden bijvoorbeeld opdrachten georganiseerd en 

later op de dag kan er worden gedaan aan cursussen.  

 

Link naar Lift Up Lou: 

https://louisvilleky.gov/government/lift-lou  

https://twitter.com/liftuplou 
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