Extra Nieuwsbrief Corona 1, juni 2020

En hoe gaat het ondertussen met de kinderen op de Campus
en de Corona lock down?

Kinderen naar de dorpen, mondkapjes, voedselpakketten kinderen, de Campus
als quarantaine-centrum en kraam met voedsel langs de weg

Kinderen naar hun dorpen en duizenden mondkapjes maken
India ging enige weken na Nederland 'op slot' en dat betekende dat eind maart de afdeling Onder2ijs kwam
vertellen dat de school dicht ging en alle kinderen naar hun dorpen moesten. Daarbij zag de overheid het
kleding-atelier en vroeg meteen: 'Kunnen jullie mondkapjes voor ons maken? Iedereen die een beetje met
een naaimachine overweg kon kwam en inmiddels zijn we vele duizenden mondkapjes verder. Niet alleen
voor de afdeling onderwijs, maar ook voor de politie, de belastingdienst, het ziekenhuis, bedrijven in de
buurt, en natuurlijk onze eigen kinderen en hun families!

Tienduizenden mensen lopend op weg naar hun dorp
Maar toen! De Campus ligt ongeveer 200 meter van de snelweg af die Chennai met Calcutta verbindt. En
daar speelden zich plotsklaps mensonterende taferelen af. Vanwege de lockdown hadden miljoenen
mensen van de ene dag op de geen werk meer en dus ook geen inkomen. Totaal wanhopig besloten
honderdduizendend om terug te lopen (!!!) naar hun dorp met kinderen en al: een tocht van weken!
Daar plotsklaps vaders, moeders opa's, oma's, noem maar op. De wat grotere kinderen konden lopen, de
kleintjes werden gedragen. En ze waren allemaal al weken onderweg, doodop, uitgedroogd het is overdag
45 graden, met honger en sommigen ziek.
Partner Assocation Saikorian sloeg groot alarm. De keukenstaf ging aan de slag om duizenden

voedselpakketten te maken en de rest van de staf bouwde een kraam waar de mensen konden stoppen en
voedsel, water, melk en mondkapjes. Tijdens de orkaan is het grote zeil van de tuinkas gewaaid en dat is
kon nu dienen het dak van de kraam. Wie ooit de grote watertanks doneerde voor de tuin: die staan nu
naast de kraam. En wie die prachtige blauwe kratten doneerde voor de nieuwe keuken: daarin wordt nu het
eten vervoerd naar de weg. En ook de bedrijven in de omgeving hielpen, met donaties, met voedsel.

En zometeen..... terug naar het nieuwe normaal
Nog steeds lopen mensen langs de weg die al wekenlang onderweg zijn en de kraam is inmiddels bijna
10.000 maaltijden verder. Ook zit er een nieuwe groep in de school in quarantaine. Ondertussen wordt ook
het nieuwe schooljaar voorbereid, dat eind juni hoort te starten, brengen de sociaal werkers medicijnen naar
de kinderen in de dorpen, worden de koeien gemolken en moet de groente het land af, wordt er een
secretaresse-opleiding opgezet, wordt er een nauwgezette administratie gevoerd en wordt er voortdurende
overlegd met Friends Indeed.

De vanzelfsprekendheid
Wij zijn erg onder de indruk. Bestuursleden van de lokale partner Association Saikorian, sloegen groot alarm
toen ze de stroom mensen op de snelweg zagen lopen. Ze schakelden hun netwerk in via de app en
vroegen om hulp. Ze sjouwden de kratten voedsel uit de Campus keuken naar de weg, hielpen ze in de
brandende hitte bij de kraam, brachten mensen die ziek waren naar het ziekenhuis.
Vooral zijn we onder de indruk van de Campus staf. Het is nogal wat als je ineens blijkt te werken op een
plek waar ook een quarantaine centrum te zijn voor corona met politie voor de deur. Het valt evenmin mee
om aan de snelweg achter een kraam te staan waar duizenden mensen voorbij komen, waarvan zeker een
aantal mensen corona heeft. We zijn onder de indruk van hun moed, durf en van de vanzelfsprekendheid
waarmee iedereen in de benen kwam en hielp. En wij weten niet hoe hen te bedanken. Want doordat de staf
dit deed, kon Friends Indeed en ook U iets betekenen ter plekke.

We hebben U even nodig!
Net als Nederland, zal corona in India afnemen: over een paar weken komen de kinderen terug
naar de Campus. Dan moeten we de hele campus weer op orde hebben. De school heeft daarbij
prioriteit, want een aantal lokalen alsmede de toiletgroepen is gedurende de quarantaine op z'n
zachts gezegd "uitgewoond." Dat betekent dat de al geplande renovatie duurder gaat uitvallen.
En dan komen er per augustus ook nog eens 80 extra kinderen op dagbasis bij, de
'dayscholars' waar we ons op moeten voorbereiden.
En dan zijn we bij de hamvraag: corona op en rondom de Campus heeft een gat geslagen in ons
budget en ook de renovatie van de school wordt duurder dan gepland. We hebben U even nodig!
Zodat we het nieuwe schooljaar zometeen op een goede manier kunnen ingaan.

Zorg voor jezelf en elkaar!
Dan zorgen wij voor de Campus-kinderen
Stay safe!
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