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Cycloon Hudhud komt bij Vishakapatnam aan land 
 

Het is zondagmorgen 12 oktober 2014, een uur of acht. Ik ben niet op de Campus, maar in een 
hotel in de stad want ik heb vergaderingen  in de stad. De berichten zijn dat het oog van de 
cycloon HudHud bij Visakhapatnam aan land komt. Maar ach, dat zal wel meevallen. 
 
Maar het uitzicht in de ontbijtzaal is verbijsterend. Waar normaal de blauwe zee, blauwe lucht en 
groene palmen te zien zijn, is de buitenwereld  nauwelijks zichtbaar. De ramen zijn bedekt met 
bladeren en takken. De wind raast als een gek om het hotel heen. De zee maakt een enorm kabaal 
en er zijn enorme golven.  De palmen staan krom en er scheuren takken 
 
Ik word gebeld door een bestuurslid van Association Saikorian: “Madam, are you safe?” “Yes, 
how is campus?”  En ik hoor: “ The carpenter shed is destroyed, but the children are safe.”  
Ik wil onmiddellijk terug naar de Campus, maar dat kan dus niet. Dan terug naar mijn kamer, maar 
de lift doet het niet. Inmiddels heb ik een razende hoofdpijn vanwege de druk die de cycloon met 
zich meebrengt.  



 
Even later wordt het menens. De wind beukt tegen de gevel van het hotel. Niet aanstellen denk ik, 
hoge flats in Nederland trillen ook. Dan mag ik ook niet meer naar mijn kamer want de ramen 
vliegen er uit. De nacht wordt grotendeels doorgebracht in de hal. 
 
De volgende ochtend is de chaos in deze miljoenenstad zichtbaar. Het zal weken duren voordat de 
stad weer elektriciteit, water, melk, groente, benzine heeft noem maar op. Niemand, niemand had 
voorzien dat HudHud zich zou ontwikkelen tot een zware cycloon, niets ontziend voortrazend met 
245 km per uur en alles vernielend. 
 

Terug op de Campus 
 
Na twee dagen arriveer ik eindelijk op de Campus. De kinderen rennen me tegemoet. Ze leggen 
me uit dat er een heel harde wind is geweest, dat de compound wall kapot is, dat er een stuk van 
de watertoren af is, dat er heel veel water stond,  dat de pannen in het rond vlogen, dat ze niet naar 
buiten mochten, dat het dak van de timmerwerkplaats eraf is gewaaid en dat er ramen stuk zijn. 
 
De staf heeft het goed aangepakt. Toen de compound wall achter de huizen 1 en 2 bezweek, zijn 
de kinderen geëvacueerd naar de huizen 3,4,5,6. En toen er een stuk van de watertoren afviel, zijn 
de kinderen uit de huizen 7, 8 , 9 en 10 ook daarna toe verplaatst. Vervolgens mochten de kinderen 
beslist de huizen niet uit, zelfs niet om naar de eetzaal te gaan: de staf laadde het eten een kar en 
bracht het in de stromende regen en wind ‘aan de deur’. 
 
In de kinderhuizen en de gastenverblijven stond 20 cm water. Bij het lager gelegen medisch 
centrum stond 80 cm water. Het grootste probleem was dat er geen elektriciteit was en daardoor 
dus ook geen water. te wassen haalden de moeders emmers water van het ondergelopen veld af. 
En voor drinkwater kon er gelukkig heel snel een handpomp worden geregeld.  
 

 

 

Tijdelijk stroom: de zonnepanelen van het ILSE 
programma gaan op de daken van de kinderhuizen 

Water: er wordt bij de kinderhuizen een 
handpomp geslagen 



 
 
Herstel 
 
Nu moeten we aan de slag om de Campus weer op orde te krijgen! We hopen dat u helpt!  
 
Het volgende is nodig: 
 
1. Drain met diameter 80 cm onder de weg door naar buiten 

voor de waterafvoer       E   1.500 
2. Herstel timmerwerkplaats      E   1.500 
3. Herstel compound wall, 90 cm diep en 1.80 hoog   E   2.000 
4. Herstel wegen        E      500 
5. Herstel afvoer toiletten en regenpijpen    E   1.000 
6. Herstel ramen, glas en houtwerk     E   2.000 
7. Herstel watertank       E   1.000 
8. Herstel alle daken en opnieuw waterdicht maken   E   5.000 
9. Het schilderen van alle gebouwen na HudHud   E 10.000 
          ----------------- 
          E 24.500 
 
 
We gaan ook aan de slag voor de vissersdorpen, hiervoor start binnenkort een aparte actie. 
 
 

 
Friends Indeed herstel Campus na cycloon Hudhud 

IBAN NL83 ABNA 0447269461 
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