COVID-19: HULP EN EXTRA ONDERSTEUNING VOOR INDIA!!
De situatie in India is verschrikkelijk uit de hand gelopen en we zijn bang dat het de komende weken
nog erger gaat worden. Het aantal positieve gevallen in Tamil Nadu neemt nu ook enorm toe en in de
regio Madurai worden dagelijks 1000 positieve gevallen geïdentificeerd. Geen bedden in de
ziekenhuizen voor behandeling, mensen worden buiten de ziekenhuizen behandeld. Geen
ventilatoren en geen zuurstof en dit leidt tot veel doden. De gezondheids- en overheidssystemen zijn
uit de hand gelopen. Mensen die rijk zijn, kunnen voor zichzelf zorgen en de armen worden aan hun
lot overgelaten.
De tweede golf verspreidt zich nu ook snel in de dorpen. Maar de dorpelingen moeten gaan werken
om in hun gezinsbehoeften te voorzien. Ze maken zich meer zorgen over hun levensonderhoud dan
over Covid 19. We geven ze het dringende advies om zich te laten vaccineren. Vaccineren is de enige
manier om Covid 19 te voorkomen. Maar er is een groot tekort aan vaccins in India en de bevolking is
bang om te zich te laten vaccineren, een aantal mensen is overleden na de vaccinatie en veel mensen
hebben andere complicaties na de vaccinatie. De mensen zijn erg bang, vooral de
plattelandsbewoners. Ze hebben meer voorlichting over de vaccinatie nodig.
Childrenshome, Deet en Sjdt hebben besloten om de kinderen in de dorpen en de weeshuizen op
twee verschillende manieren te helpen. Na 6 mei zal er een strikte lockdown zijn en de
bewegingsvrijheid van de bevolking zal worden beperkt en alle winkels en bedrijven zullen worden
gesloten. De mensen kunnen niet naar hun werk en hebben ondersteuning nodig om in hun
dagelijkse basisbehoeften te kunnen voorzien. Allereerst willen we deze mensen helpen met
voedselpakketten zodat ze iets te eten hebben en met de situatie om kunnen gaan. We willen de
weeshuizen en alle adoptiekinderen en hun families ondersteunen met voedselpakketten,
gezichtsmaskers, ontsmettingsmiddelen en toiletartikelen en, indien mogelijk, andere arme gezinnen
helpen.
Ten tweede willen we de bevolking aanmoedigen om zich te laten vaccineren. We willen
bewustwording creëren voor de vaccinatie. Sjdt en Deet gaan met de hulp van teachers in de dorpen
erop aandringen dat de ouders zich laten vaccineren. We kunnen ze niet dwingen, want als er iets
misgaat na de vaccinatie, worden we verantwoordelijk gehouden. Het moet hun keuze zijn en we
kunnen ze alleen bewust maken van het belang van vaccinatie. Ook gaan we het vaccineren op een
andere manier aanmoedigen. Dit in samenwerking met de gezondheidscentra. We gaan
gezondheidssupplementen verstrekken aan personen die worden ingeënt. Het zal een opsteker zijn
voor personen die zich laten vaccineren en het zal anderen motiveren om ook voor vaccinatie te
kiezen. Zijn er personen die na de vaccinatie problemen hebben kunnen ze rekenen op hulp, dit
allemaal om het vertrouwen te winnen dat ze zich laten vaccineren.
Wilt u een bijdragen leveren aan deze extra Covid 19 ondersteuning dat is mogelijk via
rekeningnummer NL31 RABO 0130137510 t.n.v. Stichting Childrenshome met vermelding Covid 19
ondersteuning.
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