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Recent heb ik u een bericht gestuurd over het Coronavirus in India, waar nu nog de grootste 
lockdown in de wereld plaats vindt. Even een korte herhaling: 
 
“We kregen verontrustende berichten van Seva Sangam. Alle meisjes zijn naar huis gestuurd. (Het is 
de vraag wat de veiligste plaats is.) Ook zijn alle examens  opgeschort. Mrs. Lakshmi van het Indiase 
bestuur maakt zich ernstig zorgen, want ze vreest dat zeker 20 % van de Indiërs niets van deze 
maatregel begrijpt. En zich daar waarschijnlijk ook niet aan kan houden. 
Het aantal zieken valt nu nog erg mee, maar met 1,3 miljard inwoners in India wordt dit toch een zeer 
ernstig probleem.” 

 
En nu een vervolg update:  
Ik krijg van Mrs. Lakshmi, bestuurslid in India,  maar ook van enkele oud studentes update berichten. 
Alle kinderen zijn naar huis, op 3 weeskinderen na. Verder zijn er alleen nog enkele verzorgsters en 
een enkele dame van de keukenstaf. Voor hen is Seva Sangam hun thuis, zij wonen daar permanent. 
Gelukkig was net de zomervakantie begonnen, op wellicht een week school na. Voor de kinderen is 
er dus minder ontwrichting, denk ik. Al moet ik er niet aan denken aan al die kansarme gezinnen, die 
in kleine hutjes of huisjes met zijn allen de tijd moeten doorbrengen. Vaak geen inkomen, doordat 
ouders vaak geen vast werk hebben.  
Velen van het verzorgend personeel krijgen nog elke maand op de 1e van de maand, payday, hun 
salaris cash in een loonzakje. We hebben dat vaker meegemaakt, dat is altijd een heel drukke dag bij 
Seva Sangam. Het bestuur heeft nu op 1 april , het salaris voor 2 maanden betaald, zeer uitzonderlijk. 
Dit is vooral gebeurd, omdat iedereen nu nog  moet binnenblijven. Maar wel met het dringende 
advies erbij om zorgvuldig met dit geld om te gaan. Dit is nooit eerder gebeurd. De leerkrachten van 
de school krijgen hun salaris gewoon per bank. 
Mrs. Lakshmi vertelde verder  ook dat zij nu geen dienstmeisje thuis heeft ( die mag niet komen) en 
ze dus alles zelf moet doen. En dat valt niet mee, ook nog met een schoonmoeder van ver in de 90 in 
huis. En haar werk voor Seva Sangam gaat gedeeltelijk toch gewoon door. Zie de foto's. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ook in India is, net als hier, de telefoon super belangrijk geworden. Contact via telefoon, Whatsapp 
en email is onontbeerlijk nu. Maar helaas wifi is er niet op veel plaatsen in India. Daarom kopen 
diegenen die dit kunnen mobiele data en dat kost ongeveer 2,30 per maand voor 1GB. Dit lijkt niet 
veel, maar is echt een kapitaal voor velen in India. Onze oud studentes die nu werken, hebben dit wel 
allemaal. Dat is ook een van de weinige pleziertjes die ze hebben. Filmpjes kijken en contact met 
vrienden. Al is 1GB dan echt niet veel en zeker niet nu in deze moeilijke tijden. 
 



Met enige aarzeling in deze moeilijke tijd durf ik toch nog een beroep op u te doen. We vonden 

onderstaand initiatief van de stichting  BenG , https://bengprojecten.nl/  zo mooi, dat we dit willen 
delen.  

Samen tegen Corona! 

Al vele jaren hebben we contact met deze  stichting BenG, die ook in Zuid-India actief is. Nederlandse 
vrienden, die zelf in India wonen, hebben deze organisatie opgezet en zij hebben dus heel veel korte 
lijntjes. Deze stichting heeft een bescheiden bliksemactie opgezet om arme gezinnen, woonachtig in 
dorpen, in deze moeilijke tijd extra te ondersteunen. Hier het bericht van BenG: 
 
“Corona hier in Nederland heeft natuurlijk een enorme impact. De horeca is dicht en mensen 
mogen niet naar buiten. Gelukkig hebben we hier een goed zorgsysteem, leren op afstand en een 
vangnet voor mensen die hun baan verliezen.  

In India is er nu een lockdown. De mensen daar hebben helaas geen vangnet, geen geld voor zorg, 
en geen mogelijkheid tot leren op afstand.  

Wij willen graag de armste gezinnen ondersteunen met een kleine bijdrage. Hierdoor krijgen we 
hen de crisis door, en kunnen we hen helpen met mogelijke medische kosten.  

Het gaat om 95 gezinnen. Per gezin is er 25 euro per maand nodig om hen op de been te houden.  

Help deze gezinnen de crisis door!” 

https://www.geef.nl/nl/actie/samen-tegen-corona/donateurs 

 
Onze vriend  Gé vertelde ons per telefoon, hoe de crisis momenteel in de dorpen in India wordt 
aangepakt, in elk geval in Tamil Nadu. Elk dorp wordt verdeeld in blokken van 50 gezinnen. 2 
bewoners van zo’n blok, die iets van medische achtergrond hebben, worden aangesteld om elke dag 
deze gezinnen langs te gaan om een vragenlijst te laten invullen en koorts op te meten. Kunnen wij 
ons hier niet voorstellen. Misschien is het voor India zelf nu een voordeel dat daar een enorme 
medicijnenindustrie is. Tekorten zullen daar wellicht minder gauw optreden. 
 
Nog wat Nederlands nieuws 
We hebben een succesvolle kascontrole 2019 gedaan, nog begin maart. Twee dagen voordat de 
strenge corona maatregelen hier van kracht werden. 
 
Verder hebben we 2 prachtige  eenmalige giften gekregen van € 2.000 . Van een donateur en van  
stichting Rinevé  uit Hulsberg. Dit contact is gelegd via Jo Knubben uit Valkenburg, ook lid van het 
Platform Wereldburgerschap in Valkenburg. Hij zelf heeft een  project in Sri Lanka.  
Hier de link van de stichting: https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/steunfonds-rineve. Dus 
binnenkort maken we deze extra bedragen weer over naar Seva Sangam. Dit wordt ingezet voor 
structurele ondersteuning. 
En dat zal nu hard nodig zijn in ook deze moeilijke corona tijd in India.  
 
 
Namens het bestuur:    Mieke Aussems - van de Beek 
Wilt u nog reageren gebruik dan ons  hotmailadres:  aussemsbeek@hotmail.com 
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