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Corona Update
I Indien begynder landet så småt 
at være igennem bølge 2, som var 
voldsom og som har kostet mange 
dødsfald.

For vores forening har udviklingen 
betydet, at vi i de seneste mange 
måneder har arbejdet som en 
nødhjælpsorganisation, selvom 
det bestemt ikke er vores stærke 
side. Men de sponsorerede børn 
og deres familier stod bogstavelig 
talt uden mad.

Vi har netop afsluttet vores 3. 
uddeling af pakker med mad og 
værnemidler.  Denne gang 
ændrede vi taktik, for nu blev det 
pludselig et spørgsmål om at sørge 
for familiernes overlevelse i så 
lang tid som muligt. Vi 
sammensatte derfor pakker, som 
bestod af 25 kg. ris til hver familie, 
noget madolie og ganske få andre 
madvarer.

Regeringen uddeler sække med ris 
til de fattigste familier, men det er 
en meget dårlig kvalitet, og er 
derfor næsten uspiselig. ?Vores? 
familier blander risen fra vores 
uddeling med risen fra 
regeringens uddeling og har på 
den måde nogenlunde spiselig ris i 
2-3 måneder. Det er ikke optimalt 
kun at leve af kogt ris, men man 
dør ikke af sult.

Desværre var det ikke muligt for os 
denne gang at nå ud til alle de 
sponsorerede børn. Det var for 
farligt at besøge mange 
lokalsamfund, og de indsamlede 
midler rakte heller ikke til alle 
familier. Vi ved, at mange af vores 
sponsorerede børn og deres 
familier lige nu sulter og er ved at 
miste modet.

Vi indsamler derfor stadig til mad 
og værnemidler og alle bidrag er 
fortsat meget velkomne.

Der kan betales til vores 
bankkonto reg.nr. 3618 
kontonummer 0826022, eller til 
Mobilepay 75981. Anfør gerne 
Coronaindsamling som tekst. Alle 
bidrag er særdeles velkomne.

Coronabølge 2 

set  indefra
Når man prøver at følge med i 
situationen i Indien via den 
danske pressedækning, får man 
mest kun oplysninger om antal 
smittede og antal døde, 
ovenikøbet med en oplysning om, 

at tallene ikke er retvisende, da 
man i Indien ikke registrerer 
smittetal m.v. på samme måde 
som i Danmark. Det kan være 
svært at danne sig et billede af, 
hvordan hverdagen ser ud i et af 
de lande i verden, der har flest 
smittede og flest dødsfald.

Vi har derfor stillet vores daglige 
leder i Indien, Robert Franklin, 
som stod midt i stormen, mens 
det hele så værst ud, nogle 
spørgsmål:

Hvordan oplevede du den 
først e og den anden 
Coronabølge f ra dit  kont or  i 
Nuzvid?

Under den første bølge var der 
ingen, der var forberedte, og der 

var ingen der vidste, hvad en lock 
down betød. 
Premiereministerens kontor 
ringede til alle 
nødhjælpsorganisationer og bad 
os prøve at hjælpe i vores eget 
område. Jeg sendte en mail til 
formanden og daglig leder i 
Danmark, og vi blev enige om, at 
den bedste hjælp lige nu var at få 
pakker med værnemidler og mad 
ud til børnene og deres familier.

Men det var først, da jeg uddelte 
de mange pakker til familierne, at 
det gik op for mig, hvor mange 
mennesker, der havde mistet 
deres arbejde og reelt stod uden 
nogen indtægt. Fattigdommen 
var værre, end jeg havde 
forestillet mig.

Under den første bølge var der 
mange organisationer og 
frivillige, som var i gang med at 
hjælpe de nødstedte, men da 2. 
bølge ramte, havde de fleste 
organisationer ikke flere midler til 
at hjælpe.

Hvor 1. bølge havde taget indtægt 
fra mange familier, tog 2. bølge 
livet af rigtig mange mennesker 
og alt var kaotisk. Alle var bange 
for at blive smittet og alle 
oplevede at miste 
familiemedlemmer og venner.

Lig blev efterladt overalt, fordi 
ingen turde røre dem. 
Hospitalerne løb tør for ilt, og 
mange fattige mennesker fik 
ingen hjælp. Jeg oplevede også 
selv at miste nære venner og jeg 
var hele tiden i frygt for, at min 
familie ville blive smittet.

Når vi ikke delte pakker med 
nødhjælp ud, prøvede jeg at 
holde mig hjemme så meget som 
muligt, men der kom meget ofte 
mennesker til mit kontor for at 
bede om hjælp. Det var hårdt at 
måtte afvise dem.

Hvordan bevarede du håbet  i 
den svære t id?
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Alle mistede modet i kortere eller 
længere tid under bølge 2, for alt 
så håbløst ud. Men det var en 
meget stor glæde, at der igen kom 
penge fra Den Danske Hjælpefond 
efter en indsamling i Danmark, så 
jeg igen kunne uddele pakker med 
mad til de allerfattigste familier.

Mange i aldersgruppen 30- 55 år 
har mistet livet under bølge 2 og 
det var dem, der tjente penge til 
familien. Der er derfor en enorm 
fattigdom nu. Mange børn er 
efterladt forældreløse eller kun 
med en overlevende forælder.

Jeg kunne se, hvordan de familier, 
der fik vores pakker med mad, fik 
håbet tilbage og det smittede også 
af på mig.

Vi har en talemåde i Indien som er 
? Håb er den eneste bi, der laver 
honning uden blomster?. Jeg fandt 
ud af, hvor vigtigt det er at bevare 
håbet, for ellers bliver man passiv 
og magtesløs.

Hvordan t ror  du f rem t iden ser  
ud?

Det er umuligt at sige. Men jeg 
ved, at mange familier er helt 
uden ressourcer nu. Mange har 
ingen løn fået i mange måneder og 
mange har kun modtaget halv løn. 
Så det er også middelklassen, der 
har store økonomiske problemer 
nu.

For de familier, der har mistet en 
forsørger, bliver det svært 
nogensinde at komme ud af 
fattigdommen igen.

Hvordan kan vi her  f ra Danm ark  
hjælpe på den bedst e m åde.

Der bliver et stort behov for 
sponsorer til børn, der har mistet 
en eller begge forældre. Jeg håber 
derfor mange danskere vil vælge 
at hjælpe et barn, når vi får 
overblik over situationen.

Jeg ville også gerne række ud til 
alle familier med madpakker. Ved 

sidste uddeling nåede vi kun ud til 
100 familier, men det ville være 
dejligt, hvis vi kunne uddele en 
pakke til alle. Jeg håber derfor 
også, at mange vil fortsætte med 
at bidrage til indsamlingen til 
Corona pakker. Jeg bliver hele 
tiden kontaktet af mennesker som 
tigger for at få mad, og det er så 
hårdt at måtte sige nej.

Men jeg har aldrig tidligere set så 
stor taknemlighed hos de 
mennesker, der modtager hjælp. 

Det betyder virkelig meget for 
dem.

Kan du give os et  eksem pel på 
en fam il ie, som  har  m odt aget  
vores pakker  m ed m ad og 
værnem idler?

Ja, jeg kan fremhæve en familie 
som Lagu Mary og hendes to børn.

Mary blev enke, da hun var 22 år 
gammel og hun havde da to børn 
at forsørge. Hun er analfabet, men 
det er lykkedes hende at få 
arbejde som husholderske hos 
flere forskellige familier.

Det har været svært for hende at 
tjene penge nok til at forsørge 
begge børn, og det er kun blevet 
værre i takt med at børnene bliver 
større og får flere behov. Hun kan 

ikke betale for børnenes 
skolegang, og de er derfor begge 
sponsoreret af Den Danske 
Hjælpefond.

Men da landet blev ramt af 
Corona, kunne Mary ikke arbejde, 
dels på grund af 
udgangsforbuddet og dels fordi 
meget få familier havde råd til at 
betale en husholderske efter at 
deres egen indtægt var forsvundet 
eller blevet mindre.

Familien stod derfor helt uden 

indtægt og både Mary og de to 
børn gik trods udgangsforbud ud 
på gaden for at tigge.

Da jeg leverede den første pakke 
med mad og værnemidler græd 
Mary af lettelse og da hun fik en 
pakke igen for nylig, blev hun ved 
med at spørge om sækken med 25 
kg. ris virkelig var til hende.

Hver gang beder hun mig takke 
sponsorerne til hendes to børn og 
de mennesker, som har gjort det 
muligt for os at uddele hjælpen, og 
hun kalder det et mirakel, at der 
findes nogen, som vil hjælpe 
hende.

Den glæde og taknemlighed 
møder jeg overalt. Jeg er meget 
taknemlig for at kunne være med 
til at hjælpe på denne måde.
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Skolerne åbner  igen
Efter planen skal vores 
samarbejdsskoler åbne 
igen den 16. august 
2021. Om planen 
holder, ved vi i 
skrivende stund ikke, 
men vi opdaterer 
naturligvis igen, hvis 
planen bliver ændret.

I skoleåret april 2020 ? 
juni 2021 har der ikke 
været afholdt eksamen i 
grundskolen. Alle har bestået, og 

er rykket et klassetrin op.

Heller ikke afgangseksamen efter 
12. klasse har været afholdt, så alle 

anses også her for at 
have bestået. Om det 
får betydning på den 
måde, at der er 
elever, som har fået 
plads på en 
videregående 
uddannelse, men som 
ikke er kvalificerede til 
det, ved vi endnu ikke.

I hele perioden under 
Coronaen har der været afholdt 

online undervisning, og skolerne 
har krævet fuld betaling fra 
eleverne.

Der må forventes en del nye 
oplysninger om de sponsorerede 
elever og måske behov for at 
ændre sponsoraterne, for nogle af 
de børn, som har mistet forældre, 
vil måske have behov for at 
komme til at bo på skolen i stedet 
for at bo derhjemme.

Vi prøver så hurtigt som muligt at 
skabe os et overblik og kontakte de 
enkelte sponsorer, hvis der er nyt 
om eleven.

Ny bil t i l  kont oret

 i  Indien
Vores daglige leder i Indien, 
Robert, har længe haft brug for en 
bil.

Han har hidtil klaret sig med en 
gammel motorcykel, men det er 
besværligt, især når han skal 
bringe julekort, Annual Progress 
Reports eller breve til og fra 
eleverne rundt på skolerne.

Der er flere hundrede kilometer 
mellem skolerne og kontoret, og 
især i Monsun perioden bliver 
vejene fyldt med mudder, som gør 
det umuligt at komme frem på 
motorcykel.

Ofte har Robert derfor måttet leje 
en bil, eller bare et sæde i en bil, 
som skulle samme vej, men det er 
også tit gået galt, fordi bilen enten 
ikke kom som aftalt, eller brændte 
sammen på vejen.

Offentlig transport tager lang tid, 
er uregelmæssig og svært, hvis 
man skal have tunge kasser med 
dokumenter med.

I de seneste måneder har Robert 
været nødt til at leje en bil for at 
kunne nå frem med pakker med 
mad og værnemidler.

En af vores meget trofaste 
sponsorer, Aase Hansen, har 
derfor givet en stor donation med 
det formål, at der skulle købes en 
bil til Robert og at resten af 

pengene skal anvendes til pigers 
uddannelse.

Tusind tak til Aase for denne store 
hjælp.

Vi håber, at Robert nu meget 
hurtigere og nemmere kan komme 
rundt på skolerne og ud til 
familierne, og Robert selv er 
pavestolt.
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