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KERSTACTIE 
In de eerste nieuwsbrief van december was de kerstactie 2020 
aangekondigd. Doel was de aanschaf van een bestelauto voor 
het vervoer van kinderen naar en van het orthopedisch 
centrum Mylaudy, onder auspiciën van onze samenwerkings-
partner ProVision. Voor dit doel was € 5000,- nodig. Het doet 
ons plezier u mee te kunnen delen dat in totaal € 1850,- is 
opgehaald. Gezien de noodzaak van de investering heeft het 
bestuur van onze stichting besloten het resterende bedrag bij 
te passen. ProVision was verheugd om te horen dat het 
vervoermiddel kan worden aangeschaft. In de volgende 
nieuwsbrief hopen we u de nieuwe aanwinst te kunnen laten 
zien. 

Tamil Nadu en de pandemie (2) 

Per 31 Januari van dit jaar zijn er in India 10.746.183 positieve 

corona-gevallen genoteerd.  154.274 Indiërs zijn overleden. 

Momenteel zijn deze cijfers sterk aan het afnemen.  

Intussen is ook de grootste vaccinatie-operatie ooit gelanceerd. 

Op 16 januari is begonnen om 30 miljoen gezondheidswerkers 

te vaccineren met Covaxin en Covishield. Beide vaccins worden 

geproduceerd in India zelf. 

Gedurende de tweede helft van januari hebben 3.706.157 

mensen het vaccin toegediend gekregen op 68.830 locaties. Dit 

heeft India gemaakt tot een van de snelst vaccinerende landen. 

Tot nu toe waren 10 doden te betreuren binnen 1 tot 5 dagen 

na vaccinatie. Een commissie is in het leven geroepen om de 
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Nieuws uit Vedapatti 

Vedapatti is het grootste project 
in de geschiedenis van onze 
stichting. Het is een Children 
Home waar zo’n 130 kinderen 
worden gehuisvest die of geen 
ouders hebben of ouders die 
niet in staat zijn hun kinderen 
zelf te onderhouden. Vedapatti 
is gesitueerd nabij Dindigul, een 
stad in de buurt van Madurai, de 
beroemde Tempelstad in het 
noorden van Tamil Nadu. 

Begin 2020 zijn twee 
bestuursleden naar India 
afgereisd: Jan en Marijn. Zij 
hebben vele gesprekken 
gevoerd en verschillende 
projecten bezocht. Het was een 
intensieve reis. 

Voor wat betreft het Children 
Care Centre in Vedapatti 
hebben zij gezien dat er 26 
zonnepanelen zijn geplaatst 
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doodsoorzaken te onderzoeken.  

Over het algemeen is er minder enthousiasme onder gezond-

heidswerkers uit meer opgeleide staten als Tamil Nadu en 

Kerala, waar het opleidingsniveau hoger is dan in andere staten.  

Men is hier bang dat de klinische onderzoeken te vlug zijn 

afgerond en te weinig succes konden aantonen voor de 

werkzaamheid van de vaccins. 

 

Een ieder die de Nieuwsbrief per post ontvangt, roepen wij op 

om het e-mailadres door te geven zodat we de Nieuwsbrief 

digitaal kunnen versturen. 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een mail te 

sturen naar onze stichting (contact@welfarechildrenindia.org) 

onder vermelding van uw naam en adres.
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en hebben zij de voordelen 
daarvan besproken met Fr. 
Samson de directeur van het 
Children Care Centre. De 
ontmoeting met bisschop 
Paulsamy van Dindigul was 
allerhartelijkst. Zij hebben bij 
hem de toekomst van het 
Children Care Centre besproken. 
Aan een meerjarenvisie wordt 
door het diocees nog gewerkt. 
Daarover zullen we zo spoedig 
mogelijk meer berichten. 

Na terugkeer in Nederland brak 
ook in Dindigul de corona-crisis 
uit. Eenmalig heeft de stichting € 
2500,- gedoneerd om de nood 
van de kinderen en hun gezinnen 
te kunnen lenigen. Het geld was 
met name bedoeld voor de 
aankoop van voedselpakketten. 
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