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Beste vrienden,  

Please,steun mijn projecten in Salem/India 

“Mensen sterven op straat, aan de ingang van het 
ziekenhuis of bij hen thuis”, getuigt Narasimhan en 
Antony, mijn plaatsvervangers van mijn projecten in 
Salem/India 

Wij willen steun bieden door voedsel, mondmaskers, zeep en ontsmettingsmiddel te verdelen. 

 Mijn eerste project: Idhaya Sudar 

In verschillende staten in India is er terug een volledige lockdown, enkel de voedingswinkels zijn 

open. In het opvanghuis  is er voorlopig nog geen Covid. De kinderen die in ons huis verblijven , 

blijven steeds op het domein en dus ook  geen toelating om de scholen te herstarten en zijner  geen 

leerkrachten en studenten op de site van Idhaya Sudar. Maar de leerkrachten moeten wel aan 50% 

van hun loon uit betaald worden en onze kinderen moeten ook wat te eten hebben. Dit is een 

moeilijke opgave want er zijn geen ontvangsten en de hulp van de overheid is zero, nada, niks. 

Brief van Narasimhan, plaatselijke verantwoordelijke van Idhaya Sudar. (vertaling) 

Beste Jozef,  

Gegroet!  Ik hoop dat jullie allemaal veilig zijn. We beginnen met een positieve noot, wij ,Family en 

de Trust-kinderen, zijn veilig tot nu toe. Het hele land lijdt onder deze pandemie . Ondanks de 

volledige lockdown die in veel staten, waaronder Tamilnadu, is opgelegd, neemt het aantal gevallen 

toe. De situatie is zo verslechterd dat er geen bedden meer zijn in de ziekenhuizen en onvoldoende  

zuurstofondersteuning. De rij patiënten voor de ziekenhuizen wordt steeds  groter en groter.In Salem 

sterven elke dag  mensen zonder opgenomen te worden in het ziekenhuis. Het is erg zielig om te zien 

dat zelfs medicijnen (zoals remdesivir, een virusremmer) zeer beperkt op voorraad zijn en de vraag 

enorm is. Aan de andere kant zien we financiële problemen en omdat we volledig afgesloten zijn, we 

mogen ons niet verplaatsen, zijn 

er vele mensen zonder voedsel, 

zonder werk,     Op dit moment 

wordt in-leven-blijven de eerste 

prioriteit en wij (Idhaya sudar) 

bereiden voedselpakketten voor  

en delen het elke dag uit aan 25 

mensen (die niet eens geld 

hebben voor voedsel). Dit is geen 

grote bijdrage maar toch blij om 

iets te kunnen doen voor enkele 

mensen. Ik moet je bedanken 

omdat we deze kleine hulp 

kunnen doen, alleen vanwege uw 

steun. Elke dag zien we 



honderden mensen sterven zonder zelfs maar een bed in het ziekenhuis te krijgen om behandeld te 

worden. De crematiecentra zijn ook vol en vele lichamen moeten wachten om verbrand te worden. 

Het nieuws over het overlijden van familieleden en vrienden neemt toe. Ik hoop veilig te blijven en te 

overleven in de komende dagen en bidden dat deze zware dagen zo snel mogelijk mogen eindigen. 

Nogmaals, zonder uw steun zou ik me dan onze situatie niet kunnen voorstellen. Bedankt!!! Toch is 

er nog goed nieuws: twee van onze leraren zijn vorige week getrouwd. 

Narasimhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brief van Antony, plaatselijke verantwoordelijke van ons bedrijfje in Adi Malai Puthur  (vertaling) 

Beste Jozef, de groeten van de familie Antony en ook de groeten aan al onze vrienden. Hier wordt 

alles abnormaal als gevolg van Covid 19. Veel mensen wachten voor opname aan het ziekenhuis, 

maar er is geen zuurstof, laat staan een bed. De zus van Jerome (schoonbroer van Antony) is 

overleden als gevolg van Covid , nu is ook Jerome opgenomen voor covid positief. Dagelijkse 

rapportage gevallen nemen toe. We blijven thuis, we hopen dat alles normaal zal worden. Bid voor 

India. Joshi (zoon van Antony) is nu in orde, maar hij zit nog steeds in quarantaine. Er is terug een 

volledige lockdown, COVID 19 Virus verstoort het dagelijks leven van veel mensen, ook ons project.  

Vooral arme mensen, ze verliezen hun dagloon en dit al enkele maanden.                                              

De werken aan het geiten-project gaan zeer traag verder maar dat houdt niet in dat de prijzen niet 

verhogen. Er is een meerprijs binnengekomen van de ijzermaterialen. De schatting voor de ruwbouw 

van het project : Rs 6,60,000 of €7.800 Deze schatting wordt verhoogd met Rs48300 of €570. 

Groeten Antony 

Dit is een kwekerij installatie van de 

Azollaplant, familie van de watervarens en een 

duurzaam en eiwitrijk gewas. Een voedsel 

supplement voor de geiten 

………………………………………..>>>>>>>> 

 

 

 



 

Geen India-Weekend in 2021   

Spijtig, we organiseren ook dit jaar geen aperitief-concert-diner. Ik 

vermoed dat het nog te risicovol zal zijn om met een honderdtal 

mensen in een gesloten ruimte deze gezellige bijeenkomst te houden.  

Dit is nu de tweede keer op rij en dat is dus de tweede maal minder 

inkomsten. Toch wil ik de trouwe sponsors niet vergeten; bedankt lieve 

mensen. 

Blijf gezond. 
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