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Ik hoop en wens oprecht dat alle adoptieouders en sponsors in een goede gezondheid verkeren en
veilig blijven tijdens deze tweede golf van covid-19 pandemie.
Wat India betreft, neemt het aantal pandemieën in enkele staten toe en in andere staten neemt het
aantal pandemische infecties gestaag af.
Met betrekking tot onze staat Tamil Nadu nemen onze besmettingsaantallen gestaag af. We hadden
afgelopen zaterdag (14.11.2020) een heel groot beroemd festivalfeest en de open markten waren als
een hel, overvol zonder enige Covid-19 voorzorgsmaatregelen. Je kunt je de menigte niet eens
voorstellen. Zo druk dat de mensen praktisch als sardientjes verpakt waren.
De regering van Tamil Nadu heeft op 17 november aangekondigd de scholen te heropenen. Maar de
meerderheid van de ouders en de oppositiepartij waren fel tegen het idee. Ouders spraken hun angst
uit dat de klaslokalen zo vol zijn dat ze de infectie kunnen oppikken en terug kunnen komen naar de
familie en deze ook aan anderen kunnen doorgeven. De regering heeft het idee dus voor onbepaalde
tijd uitgesteld tot het moment waarop de ouders hun bereidheid tonen om de kinderen naar school
te sturen. Waarschijnlijk gaan de scholen pas in januari weer open.
Dit geeft ons een voortdurende verantwoordelijkheid om 24 uur per dag voor de kinderen te zorgen
in onze weeshuizen en ook gaat de covid 19 ondersteuning door aan de families van de rest van de
kinderen.
De kinderen, met name de kleine kinderen, zijn nu bijna acht maanden 24 uur per dag op de campus,
en dit is een hele zware klus voor ons. De kinderen zijn onrustig omdat ze op dezelfde plek dezelfde
gezichten zien enz. Iedere dag geven we ze schoollessen, maar dit is toch heel anders voor de
kinderen dan wanneer ze naar school gaan, dan zijn ze even uit hun omgeving. Gelukkig gaat het met
alle kinderen goed. Ook met de personeelsleden gaat het goed, het is zeer belangrijk dat zij gezond
blijft want we kunnen nu echt niemand missen.
Aan het einde van dit bericht wil ik iedereen oprecht bedanken voor uw solidariteit met ons in deze
tijd van de pandemie.
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