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I Kansas City har coronakrisen gjort
bilkøen af sultne tre gange længere
Efterspørgslen efter gratis mad
er eksploderet under coronakrisen.
En kirke i Kansas har indrettet en
drive-through fødevarehjælp.
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KANSAS CITY

Jocelynn Heredia viser med funklende øjne
sine flotte balloner på bagsædet frem. Hun
har et prinsessediadem i håret og en ”birthday girl” pin på T-shirten.
I dag er hendes fem års fødselsdag, og de
første timer af den tilbringer hun i en lang
bilkø med sin mor og mormor, der begge
hedder Rosa til fornavn og har mexicanske
aner.
»Min mand Luis er bygningsarbejder, og
han blev sendt hjem under coronakrisen,
så vi løb tør for penge. Så i de sidste fire
tirsdage er vi kommet her for at få mad,«
fortæller Rosa junior på 23.
Hendes mor, Rosa på 47, blev også ramt.
»Jeg arbejder normalt som kok i en restaurant, men jeg har nu været arbejdsløs i fire
måneder. Desværre har jeg ikke optjent ret
til arbejdsløshedsunderstøttelse, så vi klarer
os så godt, vi kan. «
Syvende Dags Adventistkirken i Kansas
City-forstaden Overland Park har i mange år
uddelt madvarer til de trængende, men
under covid-19 pandemien er økonomien
i mange familier braget igennem gulvbrædderne. Nu hjælper frivillige i kirken
med at uddele mad hver tirsdag.

16 tons mad deles ud
På vej ud til kirken forventede vi lidt, at der
kun ville være et par biler i køen. I stedet
mødte vi et syn, der ifølge fotograf Dalhoff
mindede om Molslinjens opmarchplads
i Aarhus på en varm sommerdag.
»I sidste uge kørte 640 biler igennem
vores fødevareuddeling. Det er mindst tre
gange så
mange som
før pandemien. Det
skyldes forVi brugte vores opspatrinsvis
ring på 70.000 kr. i de
pludselig
arbejdsløsførste tre måneder. Nu
hed eller nye
er der ikke mere tilbage. og dårligere
betalte jobs.
MIRANDA COULTER
Som det ser
ud nu, vil der være behov for, at vi fortsætter mindst året ud,« oplyser pastor Seth
Gaskin (29), der leder dagens operation.
De første biler kører ind i køen kl. fem om
morgenen, selv om maduddelingen først
begynder kl. 10. Kirken får maden fra organisationen Harvesters, der hjælper med at
give mad til de sultne i det nordøstlige Kansas og nordøstlige Missouri.
I dag bringer en lastbil ca. 16 tons mad til
de ventende i køen. Masser af frugt og
grøntsager, konserves, brød, mejeriprodukter, frosset kød og desserter. Og forhåbentligt i dagens anledning en fødselsdagskage
til Jocelynn.
Mange i køen er latinoer, der kun taler
spansk. Og her er mange pensionister, der
ikke kan få pensionen til at slå til.
Og så er der Miranda og Miranda.
»Jeg var manager i en skøjtehal og blev
fyret i marts, da stedet lukkede ned på

Køen til fødevareuddelingen i Syvende Dags Adventistkirken i Kansas City-forstaden Overland Park er tredoblet under coronakrisen.

COVID-19 OG FØDEVAREUSIKKERHED
I 2018 var 37 mio. amerikanere
(11,5 pct.) heriblandt 11 mio.
børn ramt af fødevareusikkerhed, d.v.s. de har ofte svært
ved at få råd til mad.
Feeding America forudser, at
coronapandemien har øget
antallet med 17,1 mio. Det kan
betyde, at antallet af børn, der
ikke får nok at spise, stiger til
18 mio. eller hvert fjerde barn.
Kilde: Feeding America

Jocelynn Heredia tilbragte sin femårs fødselsdag i køen til fødevareuddelingen sammen med sin mor og mormor.

grund af coronaen. Jeg har søgt og søgt,
men har stadig hverken modtaget arbejdsløshedsunderstøttelse eller de fødevarekuponer, som jeg burde have ret til,« fortæller Miranda Coulter på 37.

Opsparingen forsvandt
I stedet har hun modtaget en besked fra fogedretten om, at hun, hendes mand og to
teenagebørn vil blive sat ud af deres lejlig-

hed, hvis de ikke snart betaler huslejen. Det
kan heldigvis ikke ske før december, men
det er en stakket frist midt i en pandemi, der
ikke ser ud til at stoppe.
»Det er et helt nyt liv. Vi har altid betalt
vores regninger, men det kan vi ikke med
min mands indtægt alene. Han er mekaniker. Uden hjælpen herfra ville vi ikke få
noget at spise. Vi brugte vores opsparing på
70.000 kr. i de første tre måneder. Nu er der

ikke mere tilbage,« siger Miranda Coulter.
Det virker som et stikord til medpassageren i bilen, Miranda Foster på 45:
»Jeg har sagt til hende, at jeg ikke har
plads, hvis de bliver smidt ud. Medmindre
de kan bo i loftsrummet,« siger hun med et
glimt i øjet: »Jeg inviterede for seks uger
siden en familie på ni personer, tre voksne
og seks børn, til at bo hos os. De mistede
deres jobs under krisen, og bagefter mistede

