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De dokter aan het werk in een vissersdorp

Patiënt aan de zuurstof in een vissersdorp en in het Campus Covid-19 Isolatiecentrum

Campus Challenge en Corona Noodhulp
Ambulante zorg en Covid-19 Isolatiecentrum
India wordt getroffen door een ongenadige ramp: corona zit inmiddels in de haarvaten van de
dorpen op het platteland. Daar wonen de gezinnen – vaak met drie generaties – in éen ruimte en
worden hele gezinnen weggevaagd. Ziekenhuizen zijn dicht omdat de hele staf is besmet. Vele
oudere, maar ook jonge, mensen sterven.

Noodhulp
Zuurstof, ambulancevervoer, medicatie, voedselpakketten, thuiszorg
voor de mensen in isolatie, vaccinatievoorlichting
in 379 dorpen rondom de Campus
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De ambulance en de mini-van gaan op stap

Gesteund door Rotary Noord-Holland

Al tien cilinders!

Medicijnpakketten voor de patiënten in thuisisolatie
.

April 2021: 2e corona golf in India Campus Challenge: ambulante zorg
1. Het is begin april 2021. De overheid heeft alle scholen en instituten gesloten vanwege de 2e
coronagolf. De Campuskinderen zijn naar hun dorpen - met uitzondering van de
weeskinderen.
2. Het ziekenhuis in de gemeente Poosapatirega - op 2 km afstand van de Campus - wordt
gesloten omdat de hele staf besmet is en ook de patiënten worden besmet.
3. Het gevolg: grote paniek in de dorpen als er plotsklaps ernstige zieke, zeer benauwde naar
adem happende dorpsbewoners uit hun hutten komen, oud en jong. Men kan niet naar het
ziekenhuis want het is dicht. En zou het open zijn: bijna niemand durft.
4. In het dorp Poosapatirega zijn meer dan 500 corona patiënten. Het ziekenhuis in de stad
Vizianagaram, op 20 km afstand, is ook geen optie. Daar registreert men per dag meer dan
750 patiënten en is overvol.
5. In een cirkel van 10 km rondom de Campus zijn naar verwachting meer dan 2500 patiënten.
6. De ouders van de 1000 Campuskinderen, schoolhoofden en dorpshoofden, in 379 dorpen,
hebben de nummers van het ambulante team van de Campus in hun telefoons.
7. Zij bellen met verzoeken om ambulancevervoer om zuurstof, om medicijnen, om voedsel, om
informatie, hoe thuis-isolatie moet, hoe de kinderen op te vangen, om mondkapjes.
8. Op 7 mei 2021 is begonnen met het inrichten van het Medisch Centrum op de Campus 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.
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De ‘road school’ van Campus Challenge; nu Covid isolation center

De bedden van de kinderen uit het Kinderdorp worden naar de ‘road school’ gebracht.

Eind mei 2021: de schoolbanken eruit en de bedden uit het Kinderdorp erin:
de ‘roadschool’ wordt een Covid isolatie-centrum met 30 bedden
1. Het is eind mei 2021 en de Indiase overheid is ten einde raad. Men besluit dat de zieke
mensen uit hun hutten moeten en opgevangen moeten worden in wat meer afgelegen
locaties - om zo de vele besmettingen van generatie op generatie in de huishoudens tegen
te gaan.
2. Het dorp Poosapatirega vroeg aan de Campus om de ‘road school’ – net niet op de Campus
zelf maar ernaast langs de weg – ter beschikking te stellen en besloten is dat te doen.
3. De Campusstaf heeft het gebouw gereedgemaakt: de schoolbanken zijn er uitgehaald en de
bedden van de kinderen uit het kinderdorp zijn ernaartoe gebracht.
4. De overheid levert de arts en de verpleegkundige - en hopelijk ook een schoonmaker en een
politieagent i.v.m. de a.s. zuurstofcilinders.
5. De Campus en Friends Indeed gaan zorgen voor: de locatie, de bedden, zuurstofcilinders,
medische zuurstof, connectors, zuurstofconcentrators, , ambulancevervoer, voedsel voor de
patiënten, mondkapjes, hygieneproducten, voedsel voor de gezinnen waar geen inkomen
meer is
6. Op 26 mei 2021 is het gebouw geopend door de plaatselijke autoriteiten.
7. De Campus heeft inmiddels 10 zuurstofcilinders, genoeg voor 5 patiënten. De eerste
bestelling uit voor extra cilinders, connectors en concentrators is de deur uit. Levering wordt
binnen 2 weken verwacht. Om straks ook alle bedden in het centrum van zuurstofcilinders
te voorzien, moet er worden opgeschaald naar 70 cilinders.
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Crisisplan
1.

Ambulante zorg

De ambulante zorg wordt uitgebreid - in de 379 dorpen waar de Campus werkt voor kinderen met
een beperking - voor Covid-patiënten en bestaat uit: ambulancevervoer, een plek in het ziekenhuis,
naar het Campus Covid isolatie center, of hulp bij thuisisolatie. Een en ander inclusie medicatie,
voedsel en begeleiding van het gezin.

2.

Covid Isolation center

Er zijn 30 bedden beschikbaar voor patiënten uit de directe omgeving. De overheid levert de dokter
en de verpleegkundige. De Campus levert: de locatie, de bedden, zuurstof, medicatie , water en
voedsel. Er wordt nauw samengewerkt met de overheid: de lijsten met patiënten worden gedeeld.

3.

Beschermingsmateriaal

Er moet voldoende beschermingsmateriaal zijn voor de staf: beschermende kleding, handschoenen,
desinfectie-gel, maskers, face shields. Het Centrum en de auto’s moeten iedere dag kunnen worden
gedesinfecteerd

4.

Medicatie

Er moet een basisvoorraad medicatie zijn voor: de vaste medicatie van de campus-kinderen
(waaronder 82 kinderen met epilepsie en een aantal met hartproblemen) de corona patiënten in
thuis-isolatie en de corona patiënten in de ‘road’ school.

5.

Thuiszorg Campus kinderen

De sociaal werkers checken de thuissituatie en gezondheid van de Campus-kinderen en regelen en
hun huiswerk. Indien ouders ziek worden, worden de kinderen elders ondergebracht.

6.

Mondkapjes, voedselpakketten en maaltijden

De staf van het naai-atelier krijgt nieuwe stof voor mondkapjes. De hele staf gaat weer de
maandelijkse houdbare voedselpakketten maken voor de Campus kinderen en hun gezinnen. De
keukenstaf – in hun nieuwe keuken – gaat verse maaltijden koken voor de mensen in de
‘roadschool’ en de gezinnen waar geen eten meer is.

7.

De kosten

De kosten voor 500 patiënten voor 2 maanden (half mei en tot half juli ) zijn:
• 70 zuurstofcilinders+ connectors + concentrators
15.000
• 2 zuurstof facilities in de mini-van
1.000
• 15.000 km benzine voor ambulance en mini-van
3.000
• 50 zuurstofmeters, 500 kits medicatie, 5000 kits hygiëne
7.000
• 1000 houdbare noodvoedselpakketten
12.500
• 10.000 verse maaltijden keuken
10.000
• Materiaal voorlichting dorpen
2.000
• Stof voor 50.000 mondmaskers
2.500
• Beschermingsmateriaal staf incl. pakken
2.000
--------4

Euro

55.000

Doe het ze maar eens na…
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 een
zuurstofleverancier en extra cilinders gevonden. Ook is er een contact via welke er de zo belangrijke
zuurstof concentrators uit de VS kunnen komen. Gezien de omvang van deze 2e golf moet verwacht
worden dat er een grotere inzet nodig is dan bij de 1e golf
En doe het ze maar eens na! Wij – in Nederland – volgen de situatie met grote zorg 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. En dan is er ook nog eens het nieuws over een schimmel, die
mensen treft die behandeld zijn, met fatale gevolgen.
De Campus deed tijdens de 1e golf een fantastische job – waaronder 30.000 maaltijden, water en
mondkapjes, voor de migranten die naar hun dorpen liepen. De Campus staf staat nu voor de 2e keer
met de voeten in de klei. Ze helpen de 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 comfortabele bureaus – kunnen ter plekke niets uitrichten. Maar we
kunnen de mensen die er wèl staan helpen: zorgen dat er voldoende zuurstof is, voldoende medicatie,
benzine voor de ambulance, beschermmiddelen voor de staf, voldoende eten voor de getroffen
gezinnen. We kunnen náást deze staf gaan staan en het samen doen.
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