Groeten aan u van Dr. I. Sebastian M.A., M.B.A. de uitvoerend directeur van St. Joseph’s
Development Trust.
Ik zou graag enkele van de meest pijnlijke tragische
nieuwsberichten willen vertellen die we in kranten lezen en
op televisie zien na de nationale afsluiting vanwege covid-19.
Deze afsluiting begon op 24 maart 2020 en gaat nog steeds
door op sommige plaatsen met volledige afsluiting en op
sommige plaatsen met gedeeltelijke afsluiting.
Duizenden en duizenden arbeidsmigranten verloren hun baan, verloren hun dagelijks levensonderhoud en werden door werkgevers en huiseigenaren uit de woonplaats verdreven omdat ze de
huishuur niet kunnen betalen. In hun kritieke situatie wilden ze terug naar huis, naar hun
geboorteplaats. Vanwege covid-19 lockdown was er geen transport beschikbaar en is er geen eten en
geen accommodatie. Dus gingen duizenden arbeidsmigranten naar huis, sommigen lopend,
sommigen fietsend en anderen stapten in vrachtwagens en containers. Sommigen van hen moesten
honderden kilometers lopen zonder voedsel en water. Het zien van kleine kinderen, sommige die
door ouders werden gedragen, oude vrouwen en zwangere vrouwen was zeer pijnlijk om te zien.
Tijdens deze pijnlijke reis waren we getuige van het leed van veel mensen, lange afstanden lopen
zonder goed voedsel, schoeisel en zelfs geen water, mensen die stierven door verhongering. Velen
sliepen op de weg en op het spoor en werden gedood of werden overreden en verpletterd door
vrachtwagens op de weg of werden overreden en verpletterd door de trein op het spoor.
Het meest hartverscheurende was dat een heel klein kind probeerde haar dode moeder wakker te
maken op het station en dat de lijken naast patiënten in de ziekenhuizen lagen. We waren ook
getuige van patiënten die stierven in de ambulance nadat ze dagen op zoek waren geweest om een
ziekenhuis te vinden dat hun wilden opnemen. De toegang werd hun geweigerd wegens gebrek aan
bedden in de overheidsziekenhuizen en privéklinieken kunnen deze mensen niet betalen.
De kinderbeschermingsfunctionarissen hebben te maken met veel gevallen van kindhuwelijken, het
aantal neemt toe op alarmerende niveaus. Dit komt waarschijnlijk doordat de ouders niet thuis voor
de meisjes kunnen zorgen. Veel kinderrechtenactivisten waarschuwen dat de kinderhandel met het
oog op kinderarbeid en de seksuele markt drastisch zal toenemen als gevolg van de slechte
economische situatie door covid-19 lockdown. Een veertigjarige man is onlangs gearresteerd omdat
hij naar verluidt zijn twee kinderen, een vierjarige jongen en een driejarig meisje had verkocht.
De media meldden ook dat ten minste in twee weeshuizen alle kinderen werden getroffen door een
covid-19-infectie. In het ene weeshuis waren er dertig besmet en in een ander vijftig. Onze
weeshuizen zijn niet besmet, alle kinderen en personeel zijn gezond.
Bovenstaande zijn enkele van de meest pijnlijke nieuwsberichten in de krant en televisie die we
hebben gelezen en wat we zelf hebben kunnen aanschouwen. Arme mensen en dagelijkse arbeiders
raakten hun levensonderhoud kwijt en zijn hopeloos. We leven nu in een tijd van onzekerheid en
angst voor de toekomst. De armen worden tot wanhoop gedreven. Hun leven en hun
levensonderhoud is in gevaar en ze leven in pijn en angst.

SJDT heeft in samenwerking met Childrenshome tot nu toe 1000 gezinnen kunnen voorzien van
COVID 19-hulppakketten en nog steeds neemt de behoefte toe. We zullen doen wat mogelijk is om
deze mensen te ondersteunen.
Graag willen we adoptieouders en sponsors oprecht te bedanken voor jullie donatie aan de Corona
ondersteuning voor de weeshuizen de gezinnen in de dorpen en alle mensen die de ondersteuning zo
hard nodig hebben. Wilt u hieraan bijdragen: Geef een gift, maak uw bijdrage over op
bankrekeningnummer NL31 RABO 01301 37 510 t.n.v. Stichting Childrenshome met vermelding
corona. Liever niet via Geef Gratis want dit is nl niet helemaal gratis, 5% is voor deze organisatie.
Alle donaties klein of groot zijn van harte welkom.
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Executive Director
St. Joseph's Development Trust

