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De ambulances kunnen op pad …… met meer zuurstofflessen!

Rijst en houdbare voedselpakketten voor door Covid getroffen gezinnen

Verslag ‘Corona India Nu’
Gecoördineerd vanaf Campus Challenge India
Nieuwsbrief Corona nr. 4, augustus 2021
In april 2021 werd India onverwachts zwaar getroffen door de 2e coronagolf, die in de haarvaten
van de 638.000 dorpen aanlandde, waar drie generaties in één hut slapen, dicht op elkaar, van baby
tot oma en opa. Corona had vrij spel …en sloeg hard toe.

De hulp die de Campus bood aan 107 dorpen rondom de Campus:
Zuurstof, ambulancevervoer, medicatie, voedselpakketten,
isolatiecentrum, thuiszorg, vaccinatiecampagne
1

Voedselpakketten

Voor iedereen die het nodig heeft

Het begin van de 2e COVID-19 golf In India
1. Het is april 2021 en de wereld ziet met ontzetting hoe India worstelt met de 2e corona-golf en
het onvoorstelbare aantal besmettingen. Er wordt in het land een lockdown van 18 uur per
dag afgekondigd en alle scholen en instituten gaan dicht.
2. Campus Challenge is een regionale voorziening voor kinderen en jongeren met een beperking
aan de oostkust van India, gebouwd in 2010 door Nederlandse donoren. Vanwege corona
moesten ook de 150 op de Campus wonende kinderen naar hun dorpen.
3. Het ziekenhuis in het nabijgelegen dorp Poosapatirega is dicht: de hele staf is besmet .Er zijn
op dat moment in het dorp 500 ernstig zieke naar adem happende coronapatiënten.
4. In de vissersdorpen rondom de Campus ontstaat grote paniek. Men kan niet naar het
ziekenhuis want het is dicht. En zou het ziekenhuis weer open zijn: dan durft men niet.
5. Voor het buitengebied van de Campus, waar 850 kinderen met een beperking thuis zorg
krijgen, wordt geschat dat er op dat moment meer dan 2500 Covidpatiënten en familie zijn.
Een citaat uit halfjaarverslag van de Campus: ‘
“The villagers call our social workers FLAT with requests for the ambulance, oxygen,
medicines, information, how to isolate home, to take care of the children, for food
packages, for mouth caps.”
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Aan de slag: Covid-19 Control Room op de Campus
1. Op 7 mei 2021 wordt zonder veel woorden eraan te besteden het medische centrum op
de Campus omgebouwd tot ‘Covid-19 Control Room’
2. Er worden desinfecterende middelen en beschermende kleding gekocht voor de
chauffeurs van de ambulance, de sociaal werkers, de verpleegkundige en de dokter,
alsmede zoveel mogelijk medicatie ingeslagen.
3. De staf weet twee zuurstofcilinders op de kop te tikken. Eén cilinder is voor de ambulance
want die moet onmiddellijk de weg op. De andere gaat naar de zieke dorpsdokter hij moet
zo snel mogelijk zijn bed uit.
4. De staf gaat op zoek naar meer cilinders. Ze hebben toestemming - voor het eerst in het
Campusbestaan - om op de zwarte markt te kopen. En belt tot twee keer met Friends
Indeed of ze dit wel goed begrepen hebben.
5. Een naburig bedrijf meldt dat de Campus-ambulance dagelijks mag langskomen om
zuurstofcilinders te vullen.
6. De sociaal werkers screenen via de telefoon samen met de dokter wie er urgent is, wie
met de ambulance zal worden opgehaald en wie een ziekenhuisbed nodig heeft. Zij zoeken
op de zogenaamde ‘real time’ websites van de overheid naar ziekenhuizen met
beschikbare bedden – maar met weinig succes; de situatie is hopeloos.
7. De ambulance rijdt regelmatig urenlang rond met een patiënt zonder dat er een bed
beschikbaar komt. Dan is niets anders mogelijk dan thuis-isolatie. De Campus regelt
voorlichting, dokter, zuurstof en medicatie voor de patiënt. Ook worden de kinderen
ondergebracht bij familie.
8. De leerkrachten van de Campus springen bij: zij geven voorlichting aan de telefoon en
leggen uit dorpsbewoners uit wat COVID is, hoe thuisisolatie moet.
9. De ‘stitchingmaster’ gaat naar de markt en koopt grote hoeveelheden stof. Wie maar
enigszins overweg kan met een naaimachine is op het naai-atelier en stikt maskers.
10. De gloednieuwe Campuskeuken - plotsklaps aangeduid als ‘soupkitchen’ – kookt
maaltijden voor gezinnen die door Covid geen inkomen en geen eten meer hebben.
11. De tuinman met zijn team (jongeren in opleiding) maakt overuren in de tuin
12. De leerkrachten gaan naar de groothandel en kopen grote hoeveelheden rijst, bonen, olie
en overige houdbare producten in. Het lukt om door COVID geraakte families te voorzien
van maandelijkse houdbare voedselpakketten plus verse groente uit de tuin. De inhoud
van een pakket is genoeg voor een familie van 2 volwassenen en 2 kinderen gedurende 30
dagen, voor 2 maaltijden per dag.
13. De ambulance en de mini-van leveren de pakketten af in de dorpen, samen met het
huiswerk voor de kinderen van de campus, waarbij via grote borden meteen voorlichting
wordt gegeven aan het hele dorp.
14. De lokale overheid en de Campus delen de lijsten met patiënten.
15. De Campus zorgt dat óók de zuurstofflessen van de overheid ook worden gevuld.
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Het isolatiecentrum

Het isolatiecentrum

Eind Mei 2021: Inrichting Covid-Isolatiecentrum met 30 bedden
1. Eind mei 2021 verergert de situatie; Covid raast door de dorpen. De Indiase overheid - ten
einde raad - wil dat de zieke mensen buiten de dorpen opgevangen worden – om zo de
besmettingen van generatie op generatie in de hutten te stoppen.
2. Het dorp Poosapatirega vraagt de Campus om een gebouw ter beschikking te stellen en dat
gebeurt. De Campus regelt: bedden, zuurstofcilinders, connectors, concentrators,
ambulancevervoer, voedsel, mondkapjes, hygieneproducten, toiletproducten, voedsel voor
de achtergebleven gezinnen.
3. De Campus heeft op dat moment 10 zuurstofcilinders, voor 5 buitenpatiënten. Om ook alle
bedden van zuurstofcilinders te voorzien, moet er worden opgeschaald naar 70 cilinders.
4. Op 26 mei 2021 wordt het isolatiecentrum geopend door de plaatselijke autoriteiten.
Bewoners, uit de wijde omgeving, komen ziek en naar adem happend naar het
isolatiecentrum. Ze worden gezien door de dokter, krijgen medicatie, zuurstof en de
Campuskeuken kookt voor ze. Onder hen heel veel jonge mensen, maar ook de kok van de
Campus en ook een van de sociaal werkers.
5. De Campusstaf krijgt toestemming om een ‘vaccination drive’ te organiseren op de Campus
voor de mensen met een beperking en andere kwetsbare mensen.
6. De zwangere vrouwen in het nabijgelegen dorp Poosapatirega krijgen ook voedselpakketten
7. 10 Jongeren van de naai-afdeling die al terug zijn in hun dorpen melden zich om te helpen. Zij
krijgen de stof via de ambulance en stikken tienduizenden mondmaskers.
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Vaccinatie op de Campus

Voorlichting in een dorp

De jongeren: maskers stikken en groente oogsten

Augustus 2021: de stand van zaken
Het gebied rondom de Campus raakt redelijk ‘schoon’ en de stand van zaken is:
• Er zijn 305 geregistreerde Covidpatiënten in de zorg van de Campus
• Er konden 35 cilinders en een concentrator worden aangeschaft.
• De staf van de ambulance en de bestelauto reed 14.870 kilometer: met Covidpatiënten van
en naar ziekenhuizen en hun dorpen, de medische staf naar de dorpen en weer terug, lege
zuurstofflessen ophalen, vullen en weer terug, de stof voor mondkapjes naar de vrijwilligers
in de dorpen brengen en de maskers gestikt weer terig, het huiswerk van de Campuskinderen
ophalen en weer terug
• Er werd Covid-voorlichting gegeven in 4 gemeenten, in totaal 107 dorpen, waarmee 30.000
mensen werden bereikt, ook in het afgelegen stammengebied, mede aan de hand van
pamfletten gedrukt op de Campus
• Maandelijks kregen 250 gezinnen voedselpakketten. De keuken kookte iedere dag voor circa
50 gezinnen, voor de mensen in het isolatie centrum en voor de zwangere vrouwen.
• De medische staf en de leerkrachten: zij waren voortdurende aan de telefoon en in de dorpen:
een waar baken voor deze dorpen .
• Echt waar: er zijn 50.000 (!) mondkapjes gestikt en uitgedeeld.
• 7 Stafleden kregen Covid en herstelden. Een van de moeders uit het Campus kinderdorp
overleed helaas.
• Van de in totaal 305 geregistreerde patiënten in de Campuszorg zijn er 303 hersteld en 2
helaas overleden.
• De artsen melden dat circa 80% van de kinderen in het district antistoffen zouden hebben.
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Het goede nieuws: de kinderen zijn terug op de Campus!
Het normale Campusleven herneemt zich. De 30 jongeren hebben hun opleiding al hervat. Ook de
120 kinderen – basisonderwijs en speciaal onderwijs - zijn per 16 augustus terug op de Campus. De
kinderen zijn ook dolblij want willen naar school – ze maken zich zorgen over hun achterstand. Ook
zien ze hun vrienden en vriendinnen weer, krijgen medische zorg en goed eten uit de Campuskeuken.
Ook komen er voor het eerst – per Campusbus - ‘day scholars’ op hun school! Best spannend!

Draaiboek voor een volgende golf
Het is nu 20 augustus 2021. De cijfers dalen, maar een 3e golf is mogelijk - de vaccinatiegraad is nog
laag. De Campus heeft nu een draaiboek. Zodra de cijfers weer omhooggaan, zal dit uit de kast
gehaald worden. Iedereen hoop dit niet nodig zal zijn en dat de campus zich kan richten op de
‘corebusiness: onderwijs en medische zorg.

Dank aan de Friends Indeed donoren!
De Campusstaf klaart een enorme klus. Dit kon alleen omdat de Friends Indeed donoren, zodra we
aan de bel trokken, onmiddellijk reageerden. Heel veel dank daarvoor! Zonder uw hulp had de
Campusstaf bovenstaande niet kunnen doen. En ze blijven dit doen, ook bij een volgende golf!

Vinger aan de pols
We zijn er nog niet: de Campus en Friends Indeed houden de vinger aan de pols en houden de cijfers
scherp in de gaten. We houden U op de hoogte.

Stichting Friends Indeed.
NL 83 ABNA 044 72 69 461

Friends Indeed
Zonnepad 13, 1141 SN Monnickendam
Tel 00 31 6 – 549 23 887 Nederland
legeland@friendsindeed.nl www.friendsindeed.nl
www.campus-challenge@org
Abn-Amro NL 83 ABNA 044 72 69 461
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