Lockdown in India raakt ook ons project
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De Coronacrisis heeft de hele wereld op zijn kop gezet, zeker ook India. Ook onze plannen lopen vertraging op.
Want de rigoureuze lockdown heeft met name voor de binnenlanden (remote areas) grote gevolgen.
We sommen wat dingen op die u wellicht ook al in het nieuws hebt gehoord.
• Mensen mogen niet naar buiten, dan alleen heel even om voedsel te kopen (1 persoon per familie).
• Met name de politie in het binnenland is zeer streng. Stokslagen zijn geen uitzondering als je iets doet dat
hen niet bevalt. En de interpretatie van dat wat wel en niet mag ligt per dorp en per politieambtenaar nogal
verschillend.
• Alle scholen zijn dicht en leerlingen met ‘home-school-work’ thuis aan het werk zetten is beperkt.
• Niemand mag bij andere mensen komen. Ook onze begeleider mag niet bij de kinderen komen. Gelukkig
woont een echtpaar bij de kinderen en is er dagelijks telefonisch contact. Ze doen het nog goed met elkaar.
• Bedrijven zijn dicht, alleen de productie van de voedselvoorziening wordt (beperkt) toegestaan.
• India telt honderden miljoenen dagloners, ook in de binnenlanden. Die hebben allemaal opeens geen werk
en geen inkomen meer. En dat leidt per dorp en regio tot mensonterende toestanden.
• De overheid stelt voedselhulp ter beschikking, maar laat dat over aan regionale uitvoerders. Per deelstaat
verschilt die praktijk van hulpverlening enorm. In onze regio’s betekent dit dat radicale hindoegezagsuitvoerders heel gemakkelijk gezinnen (ook weeshuizen) die niet hindoe zijn, ‘overslaan’.
Dat betekent dat we vanuit Nederland de verzorgers van onze kinderen nog meer zullen moeten steunen. Dat
deden we al, maar dat moeten we nu extra doen en veel contact met ze onderhouden.
Maar dit alles betekent ook dat de plannen die we hebben vertraging oplopen.
We hadden intussen contacten gelegd en verdiept met een Indiase ondernemer/manager die gespecialiseerd is
in het opzetten van scholen en onderwijsmogelijkheden. We hebben hem intussen twee keer ontmoet en
diverse keren gesproken. Het vertrouwen in hem was er al en heeft hij niet beschaamd. De contacten met hem
onderhouden we ook in Coronatijd via Zoom. Hij komt met een plan (scenario’s) voor de toekomst van onze
weeskinderen en de mogelijkheden om ze als groep bij elkaar te houden (omdat ze de afgelopen 7 jaar elkaars
broertjes en zusjes zijn geworden).
We testen intussen ook wat de talenten van onze kinderen zijn, zodat het gemakkelijker is om te bepalen met
welk soort vervolgopleidingen we hen het beste helpen.
Zodra de mogelijkheid er weer is gaan we naar India om alles met de manager, met de lokale pastors (die nu
voor de kinderen zorgen) te spreken. En uiteraard ook met de kinderen zelf.
Tot dat moment blijven we via WhatsApp en Zoom contact houden en zullen we al het voorwerk zo goed
mogelijk invullen. We hebben aan sponsoring intussen bijna €30.000,- ontvangen. We hopen dit jaar nog een
flink stuk extra te ontvangen om de beoogde €100.000,- te realiseren, zodat we in de tweede helft van 2020 (als
de situatie van Corona het toelaat) de plannen concreter kunnen maken.
We houden u op de hoogte en via de website houden we actuele wijzigingen bij.
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