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Tamil Nadu en 
COVID-19 

De Wereld Gezondheids Dag was op 7 april. In India zag men 
op die dag onrust over een tweede golf met nog hogere 
pieken van corona patiënten en -doden. Op 9 april waren er 
131.968 nieuwe besmettingen te betreuren: De vierde maal in 
5 dagen meer dan 1000.000 besmettingen  Er zijn inmiddels 
meer dan 13 miljoen besmettingen geteld. 167.642 mensen 
hebben de pandemie niet overleefd. 

Vanaf die dag zijn er nieuwe maatregelen getroffen door de 
regering van Tamil Nadu om het aantal besmettingen terug te 
dringen, maar niet voordat de verkiezingscampagne en 
stemming voorbij was. De teller in deze staat telt bijna een 
miljoen besmettingen en bijna 13.000 doden. 

Het vaccinatieprogramma  daarentegen staat op een laag pitje. 
Op een bevolking van bijna 80 miljoen inwoners worden per 
dag 37.000 mensen gevaccineerd. Er waren vaccins voor 
0,47% van de bevolking. 

Men is erg bang dat de nieuwe restricties  ernstige gevolgen 
zal hebben voor het leven en de have van de mensen op het 
platteland. 
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Het Mylaudy-
programma van 
ProVision 

In de vorige nieuwsbrief was te 
lezen dat van de opbrengst van 
de Kerstactie en een 
aanvullende bijdrage van onze 
Stichting een vervoersmiddel is 
gekocht voor ProVision voor 
hun dependance in Mylaudy. 
De inzet is om gehandicapte 
kinderen te vervoeren van en 
naar Mylaudy zodat ze 
fysiotherapie en hydrotherapie 
kunnen ontvangen. 
Onderstaande foto ontvingen 
we onlangs van Pro Vision. 
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Het weduwen-project van de 
St. Joseph’s of Lions Foundation 

Het project is gericht op het ontwikkelen van een groep 
weduwen en hun kinderen. Door het opzetten van een zelfhelp-
groep wordt getracht deze groep vrouwen en hun kinderen een 
beter perspectief te bieden. Onderdelen zijn  een krediet- en 
spaarschema, het opzetten van eigen bedrijfjes, het creëren van 
bewustzijn met betrekking tot de basisrechten.  

De te ontwikkelen activiteiten zijn o.a.: Kaarsen maken; 
Naaiactiviteiten; Tuinieren; Masala productie; Geiten hoeden 

De doelen zijn dat: 

•100 weduwen een hoger levensniveau bereiken; 

•100 weduwen concreet onderwijs ontvangen; 

•200 kinderen toegang krijgen tot onderwijs. 

Voor dit project heeft onze Stichting € 3.576 vrijgemaakt.
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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 
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