Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

November 2021

NIEUWSBRIEF
Nummer 4

Vedapatty
Het kindertehuis dat sinds jaar
en dag wordt gesteund door
onze stichting heeft
momenteel te maken met een
tweede COVI-19 golf. De
lockdown wordt overal
nageleefd, ook in Vedapatty
de zusters en de staf blijven
binnen. Na het a eggen van
de jaarlijkse examens zijn de
kinderen naar huis gestuurd :
veilig naar ouders en
verzorgers voor hen die geen
ouders hebben of die de zorg
voor de kinderen niet op zich
kunnen nemen. Het naaiatelier
en de computerruimte zijn
voorlopig gesloten.
Het afgelopen jaar zijn de
kinderen geholpen met het
betalen van de bijdrage voor
school en hun studieboeken
en andere schoolaccessoires.
Met de hulp van de staf van
Vedapatty worden de kinderen
gemonitord in hun huizen. Ze
krijgen droog voedsel en
nutrimix. Ook de families van
de kinderen hebben de
aandacht. Afgelopen periode
zijn er 2 parochiepriesters
overleden aan de gevolgen
van COVID-19. Anderen zijn
opgenomen geweest in het
ziekenhuis en worden verder
thuis behandeld.
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Fr. Hieronymus Cruz
overleden
Het is met grote droefenis U mee te moeten delen dat onze
belangrijkste partner bij de realisatie van onze projecten in
Zuid India, Fr. Hieronymus Cruz is overleden juni. j.l.
Fr. Hieronymus was een bescheiden man met een
onvermoeibaar gevoel voor onrecht in de wereld. Door
partijen uit de westerse wereld te verbinden aan concrete
projecten heeft hij veel tot stand kunnen brengen. Hij wist
universitaire kennis te binden aan pastoraal gevoel voor de
armen en de kinderen van Tamil Nadu. Bij hem passen
begrippen als eenvoudig, erudiet en integer.
Hij wist het Gerdi Gutperle kinderziekenhuis in Vellamadam
tot een groot succes te maken waarbij kinderen van heinde en
verre konden worden geholpen bij soms zeer moeilijk
geneesbare ziekten. Per jaar worden nog steeds 50.000
kinderen geholpen.
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COVID-19 in Tamil Nadu
Op 7 maart 2020 was het eerste COVID-19 slachto er te
betreuren.. De dagelijkse infecties schommelden nogal. Op 25
juli hadden in totaal 2,550,282 mensen het virus en overleden
33,932 mensen aan COVID of COVID gerelateerd. De laatste
statistieken reppen van 1785 overledenen..
Van de ene kant zijn de voortekenen dat de tweede golf van
besmettingen een halt wordt toegeroepen, van de andere kant
zijn er veel te weinig vaccins om de bevolking in te enten.
Er gaan geruchten dat de derde golf op handen is en dat die
met name kinderen gaat infecteren. Tegelijkertijd zijn
kinderziekenhuizen aan het upgraden om beter weerstand te
bieden tegen deze derde golf..
Zoals al eerder gemeld op deze plaats is de sociaaleconomische impact op de samenleving gigantisch. Het zal
lang duren voordat de samenleving er weer bovenop zal
komen.
Het ziet er wel naar uit dat, waar de overheden en de
samenleving niet geleerd lijken te hebben van de eerste golf,
dit bij de tweede golf wel het geval is.

Hanny van der Schoot (Spil Helpt) heeft enkele geiten en een
naaimachine gedoneerd welke in dank zijn ontvangen.
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