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7 mei 2021: De 1e cilinders zuurstof komen binnen: de ambulance kan gaan rijden! 

   
7 mei 2021: het medisch centrum wordt ingericht als Covid-19 Control Room 

 
 

Campus Challenge heeft ZUURSTOF  
Opschaling  naar Covid-19 Crisiscentrum 

 
ZUURSTOF, ambulancevervoer, bedden zoekhulp, medicatie, 

voedselpakketten, counseling thuisisolatie, vaccinatievoorlichting 
379 dorpen rondom Campus Challenge: 

 
Aan de beelden die U dagelijks op tv ziet over India en corona hoeven we weinig toe te voegen. Het 
land is getroffen door een zeer ernstige corona-uitbraak, met honderdduizenden nieuwe gevallen per 
dag. Een nieuwe besmettelijke variant raast ongenadig rond. 
  
Er is een ongekend tekort aan zuurstof, ziekenhuisbedden, ambulancevervoer, medisch personeel, 
Ziekenhuizen zijn dicht omdat de hele staf is besmet. Velen, vooral ook jonge mensen, sterven. 
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      De ambulance in een vissersdorp;  is geen een zuurstof voor te vroeg geboren baby’s   

    
7 mei in de avond. De 1e patiënt, een 26-jarige jongen met ernstige ademhalingsproblemen. 

Er is geen bed te vinden in de wijde omgeving. Hij krijgt zuurstof en medicatie 
   
De situatie op en rondom Campus Challenge: 
 

1. De Campuskinderen zijn naar hun dorpen – de overheid heeft alle scholen en instituten 
gesloten - met uitzondering van de weeskinderen. Er is een avondklok van 18 uur per etmaal. 

2. Het ziekenhuis in de gemeente Poosapatirega - op 2 km afstand van de Campus - is gesloten 
omdat de hele staf besmet is.  

3. In het dorp Poosapatirega zijn meer dan 500 corona patiënten. Het ziekenhuis in de stad 
Vizianagaram, op 20 km afstand, registreert per dag meer dan 750 patiënten en is overvol. 

4. De dokter in Poosapatirega – tevens Campusdokter -  is ook besmet en in isolatie. 
5. In een cirkel van 10 km rondom de Campus zijn naar verwachting meer dan 2500 patiënten.  
6. Er heerst grote paniek in de dorpen: niemand weet wat te doen met de plotsklaps ernstige 

zieke, zeer benauwde naar adem happende dorpsbewoners, oud en jong,  
7. De ouders van de 1000 Campuskinderen, schoolhoofden en dorpshoofden hebben de 

nummers van het ambulante team van de Campus in hun telefoons. 
8. Zij bellen de sociaal werkers plat met verzoeken om de ambulance, om zuurstof, om 

medicijnen, om voedsel, om informatie, hoe thuis-isolatie moet, om de kinderen op te vangen, 
voedselpakketten, om mondkapjes. 

9. Op 7 mei 2021 is begonnen met het inrichten van het Medisch Centrum als in een ‘Covid-19 
Control Room’. De sociaal werkers proberen op ‘real time’ websites van de overheid bedden 
te vinden. De leerkrachten counselen de wanhopige dorpsbewoners en proberen met de 
praktische zaken te helpen  

 
 



 3 

   
       Inrichting Medisch Centrum als crisiscentrum:  Zuurstof post,  Ziekenhuisbed post 

   
         Thuisisolatiebegeleiding, ambulance vervoer, Vaccinatie counseling 
 
 
De ambulance heeft sinds 7 mei ZUURSTOF  ! 
 
De Campus staf was tot voor kort ‘helpless’: wel een ambulance voor de deur maar geen zuurstof aan 
boord, geen beschermende kleding, geen maskers, geen handschoenen.  
 
OP 7 mei 2921  is er is een fabriek gevonden die aan de Campus-ambulance zuurstof wil leveren. De 
staf heeft 2 cilinders op de kop getikt en kan nu aan de slag. De 1e fles werd in de ambulance 
gehangen. De 2e ging naar de dokter want hij moet zo snel mogelijk beter worden. De staf zoekt 
tenminste 20 cilinders, die eveneens gevuld gaan worden door de fabriek Liquinox, met heel veel 
dank! 
 

Crisisplan 
 

1. De Campus als Covid Crisis Centrum 
Het Medisch Centrum op de Campus wordt ingericht als ‘Covid Control Room’ – met 
gescheiden ruimtes/patiëntenstromen voor: 

• Zuurstof         
• Bedden zoekhulp 
• Ambulancevervoer 
• Thuiszorg bij thuis-isolatie 
• Vaccinatie informatie 
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2. Samenwerking met de lokale overheid  

Voorbereidingen worden getroffen om structureel aan de slag te gaan: 
De lokale Primary Health Care Centers en de District Control Covid Room van de overheid 
delen de lijsten met patiënten en de lijst met mensen die medicatie nodig hebben in 
thuisisolatie. Op hun beurt vragen deze centra de Campus om zuurstof. 

 
3. Beschermingsmateriaal 

• Er moet voldoende beschermingsmateriaal komen voor de staf en de mensen bij de 
samenwerkende organisaties die op de Campus komen: beschermende kleding, 
handschoenen, desinfectie-gel, maskers, face shields.  

• Het Centrum en de auto’s worden iedere dag gedesinfecteerd 
• De 1.5 meter wordt herhaald en herhaald 

           
4. Zuurstof  

De Campus-chauffeur rijdt iedere ochtend naar de fabriek voor het vullen van de 
zuurstofflessen - zoveel mogelijk cilinder. . 

 
5. Medicatie 

Er wordt een basisvoorraad medicatie aangehouden voor drie groepen: 
• De Campus kinderen -  hun vaste medicatie  
• Corona spoedzorg 
• Corona thuiszorg 

   
6. Thuiszorg Campus kinderen 

De sociaal werkers checken de thuissituatie van de kinderen, zorgen dat alle Campuskinderen 
hun medicatie blijven krijgen (waaronder 82 kinderen met epilepsie, een aantal met 
hartproblemen) en indien mogelijk hun huiswerk. Indien ouders ziek worden, wordt gekeken 
of de kinderen elders in het dorp kunnen verblijven. 
 

7. Spoedzorg corona 
• Inzet ambulance: de sociaal werkers screenen met dearts de verzoeken: wie is er 

spoed en moet naar een ziekenhuis en krijgt een rit met de ambulance 
• Bedden: De sociaal werkers zoeken op de ‘realtime’ website van de overheid naar 

bedden en coördineren de ambulance ritten. 
• Medicatie: in overleg met de Campus-arts/Primary Health Care center  

 
8. Thuiszorg corona 

Voor een groot deel van de patiënten blijkt er geen ziekenhuisbed te zijn: zij moeten in thuis-
isolatie en verzorgd worden.  Zij worden telefonisch begeleid door de leerkrachten en andere 
stafleden: hoe werkt thuis-isolatie, welke regels moeten in acht genomen worden, wat kan er 
verwacht worden qua ziekteverschijnselen, hoe om te gaan met angst, hoe te zorgen dat 
gezinsleden geen corona krijgen en …wanneer echt bellen en ‘spoed’ roepen. 

 
9. Mondkapjes 

De staf van het naai-atelier start weer met de productie van grote hoeveelheden mondkapjes. 
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10. Voedselpakketten 
Corona hebben in deze vissersdorpen betekent: geen inkomen = geen eten. De staf van de 
tuin en de keuken, maar ook de boekhouder en leerkrachten, gaan weer de maandelijkse 
voedselpakketten maken voor de Campus kinderen en hun gezinnen. 
 

11.  Maaltijden 
De keukenstaf – in hun spiksplinternieuwe keuken - gaat weer aan de slag als gaarkeuken. De 
tuinstaf zorgt dat er zoveel mogelijk groente en melk is. De mini-van brengt rond. 

 
Het team wordt aangestuurd door directeur Sharma en het hoofd van het Medisch Centrum Prema. 
Het bestuur van de partner, Association Saikorian, mobiliseert het eigen netwerk en heeft al extra 
cilinders gevonden. De hele staf, wat de functie ook is, werkt samen op. Gezien de omvang van deze 
2e golf moet verwacht worden dat er een grotere inzet nodig is dan bij de 1e golf  
 
Doe het ze maar eens na… 
 
Wij – in Nederland – volgen de situatie in India met grote zorg op onze schermen en zien hoe corona 
een land met 1.4 miljard mensen ontwricht. Wetende dat de situatie zeer grimmig is. Wetende dat, 
wanneer deze pandemie met deze nieuwe variant niet ingedamd wordt, de gevolgen wereldwijd niet 
zijn te overzien.  
 
De Campus staf staat voor de 2e keer met de voeten in de klei - met gevaar voor eigen leven en hun 
families. Ze helpen de honderden wanhopige dorpsbewoners die hen platbellen omdat hun ouders, 
broers en zussen, kinderen en kleinkinderen geen lucht meer hebben, letterlijk happen naar adem en 
dreigen te stikken door Covid. 
 
Wij - met onze voeten onder onze bureaus – kunnen ter plekke niets doen.  Wat we wèl kunnen doen 
is zorgen dat er voldoende zuurstof is, voldoende medicatie, benzine voor de ambulance, 
beschermmiddelen voor de staf, voldoende eten voor de getroffen gezinnen. Naast deze staf gaan 
staan en het samen doen.  
 
Doneer snel. En doe het ruim.  
 

Stichting Friends Indeed 
ABN-AMRO IBAN NL 83 ABNA 044 72 69 461 

o.v.v. Bestrijding corona India 
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