We geven jullie hierbij een overzicht van de berichten die we ontvingen n.a.v.
de coronacrisis in India en Sri Lanka.
Het coronavirus dat over de hele wereld raast, heeft ook India en Sri Lanka in zijn greep. In India,
met de op één na grootste bevolking ter wereld, is het gevaar voor verspreiding enorm. Van de 29
staten zijn Maharashtra, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh en Jharkhand het ergst getroffen.
Volgens virologen en sociologen is het maar een kwestie van tijd voor het dodelijk virus
zich over de rest van het land verspreid zal hebben. Het dodental loopt overal op en het
aantal bevestigde coronabesmettingen neemt onrustwekkend toe. Er heerst angst alom.
Doordat zowel de centrale regering als de deelstaatregeringen tijdig maatregelen
afgekondigd hebben, zoals ‘lockdown’ en ‘social distancing’, kon de verspreiding van het
virus enigszins ingeperkt worden.
In enkele staten heeft men al in een vroeg stadium besmette personen geïdentificeerd
en in isoleercentra ondergebracht. Iets wat in Aziatische landen beter afdwingbaar is
dan in Europa. Er wordt gescreend, gepaste behandelingen worden verstrekt, er zijn
voedselbedelingen en bedelingen van beschermingsmateriaal.
Momenteel (11/05/2020) zijn er in India officieel 69.149 besmettingen en 2.249
overlijdens, In Sri Lanka 863 besmettingen en 9 overlijdens. Al zullen de “echte” cijfers
in realiteit allicht hoger liggen.

INDIA - Delhi
De provinciale overste, sister Teresa Attupuram, schreef het volgende op 15.04.2020:
Delhi is de op één na zwaarst getroffen stad in India. Op 24 maart werd een nationale lockdown van drie weken
afgekondigd. Die wordt nu verlengd, waarschijnlijk tot 30 april, mogelijk nog langer. De regering heeft een
reisverbod opgelegd en alle toeristische trekpleisters, scholen, horecazaken, sportclubs en andere openbare
gelegenheden zijn voorlopig gesloten.
Het aantal voertuigen op de weg is wel enorm verminderd waardoor de luchtvervuiling minder erg is.
De quarantainemaatregelen treffen de armen en arbeidsmigranten het ergst. Vrouwen, kinderen, gehandicapten,
mensen die aan de rand van de maatschappij leven en ontheemden zijn het kwetsbaarst. Zij hebben vaak geen
werk, geen geld, geen eten en geen dak boven hun hoofd.
Alle scholen zijn voor onbepaalde tijd gesloten. Dit is ook zo voor onze projecten: Bareilly, Amritsar Vincent
de Paul, Lahorigate, Chogawan, Sidhpur.
Er wordt niet verwacht dat de scholen nog voor september opnieuw zullen openen. Er wordt online les gegeven,
maar net de meest kwetsbare en arme groep kinderen heeft hier geen toegang toe. De mensen in de arme dorpen
hebben geen computers en er is veelal geen internet. Ook telefoons en GSM’s zijn er schaars goed.
Veel ngo’s, christelijke en andere, zijn begonnen met het verdelen van voedselpakketten, kruidenierswaren,
geneesmiddelen en andere levensnoodzakelijke benodigdheden.
Alle zustergemeenschappen engageren zich om de behoeftigen op te sporen en hen zoveel als in de gegeven
omstandigheden mogelijk is, te helpen. In afgelegen gebieden is het niet gemakkelijk om voedsel te kopen. Maar
onze zusters werken hard en proberen in samenwerking met winkeliers, politie en lokale overheden deze
slachtoffers van de gezondheidscrisis te hulp te komen. Zowel de nationale als de deelstaatregeringen hebben
maatregelen getroffen voor de armen: noodhuisjes, opvangcentra, voedselrantsoenen, ...
Artsen en verpleegkundigen worden opgeleid om met coronapatiënten om te gaan en om de testcapaciteit op te
voeren, werden naast meerdere medische faculteiten ook 14 psychiatrische instellingen uit het hele land
ingeschakeld.
Tot op heden zijn alle zusters en medewerkers in de provincie gespaard gebleven van COVID-19.
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INDIA - Ranchi
De provinciale overste, sister Mary Joseph Valiankal, schreef ons op 15.04.2020:
In de provincie Ranchi hebben ZLJM’s de zorg voor de arbeidsmigranten op zich genomen. Het is een initiatief van
het aartsbisdom Ranchi in samenwerking met de regering van Jharkhand.
In Hulhundu is één van onze scholen omgebouwd tot een onderkomen met alle nodige voorzieningen dat plaats
biedt aan 200 arbeidsmigranten. Die zullen pas binnengebracht worden na de nodige tests en screening. In Chianki
en Abadganj worden soortgelijke voorbereidingen getroffen om een mogelijke noodtoestand op te vangen.
Daarnaast houden ze informatievergaderingen waarin ze de bevolking de gevaren van het coronavirus uitleggen
en hoe ze zichzelf en hun gezin ertegen kunnen beschermen. Verder hebben de gemeenschappen van het
provincialaat, van Nirmala College en van Chianki ieder in hun buurt aan zo’n 400 arme gezinnen voedingswaren
uitgedeeld. De zusters komen met veel plezier de behoeftigen op allerlei manieren te hulp. Te oordelen aan de
tekenen en symptomen die vandaag zichtbaar zijn, moeten we voorbereid zijn op een verergering van de toestand.
Alle scholen zijn voor onbepaalde tijd gesloten. Dit is ook zo voor onze projecten: Barwadih, Jiapani, Gurap,
Noadih, Raghunathpur. Ook de kinderen die op het internaat verblijven in Barwadih, Jiapani en Raghunathpur
zijn naar huis gestuurd.
Midden in angst en onzekerheid richten we ons vol vertrouwen tot God en rekenen op zijn barmhartige liefde!

SRI LANKA
Van de provinciale overste, sister Ajittha ontvingen we nieuws op 4.05.2020:
Terwijl 2020 open bloeide, bleef er maar verontrustend nieuws komen uit Wuhan. Maar we dachten nog niet dat
COVID-19 de grens zou oversteken. Toen de ziekte ons land wel binnenkwam, waren we geschokt. Ondertussen
heeft ze al levens geëist. We stonden perplex, niet wetend hoe we met deze nieuwe situatie om moesten gaan.
Er waren meer vragen dan antwoorden. Het nieuws uit Europa maakte ons moedeloos. De wereld lag plat.
Midden in de vastenperiode werden we herinnerd aan de exodus van het Joodse volk. We putten kracht uit ons
diep geloof om voort te trekken naar het beloofde land, maar de realiteit die zich voor onze neus afspeelde, was
eerder van aard om ons de hoop te doen opgeven. Huizen, dorpen, steden werden afgesloten. Het leven werd
moeilijk, vooral voor de hele armen.
Al de onderwijsinstellingen werden gesloten. Voor onze projecten waar we internaten hebben was dit niet zo
eenvoudig, omdat sommige kinderen geen familie meer hebben.
Daarom verblijven in Kilinochchi toch nog 10 meisjes, in Kegalle zijn er nog 5 en in Ratnapura hostel 40. In
Trincomalee en Cheddikulam is het internaat gesloten.
De regering heeft beloofd om als noodhulp 5000 roepies te geven aan alle families (dit is ‘slechts’ 23,60 euro).
Hoe dit concreet zal worden uitgevoerd, valt nog af te wachten.
In gebed en gedachten omarmden we de hele wereld, speciaal de slachtoffers van het coronavirus en hun
nabestaanden, maar ook zorgverleners en ziekenhuispersoneel, regeringsleiders, politie enz. We haalden moed
uit ons vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid en gesterkt door de zin ‘Geef en er zal je gegeven worden’
deelden we wat we konden met de armen. We hadden hun roep gehoord en brachten hen onze liefdadigheid.
Toen we droge voeding en groenten uitdeelden aan de behoeftigen verscheen er een glimlach op hun gezicht,
want ze kregen weer hoop. Over de telefoon stelden we mensen gerust die bang waren en in paniek, troostten
we familieleden die een geliefde verloren hadden. Paus Franciscus zegt: ‘In hopeloze situaties, in pijn en lijden
verlaat God zijn kinderen nooit. Hij blijft hen nabij.’ We zijn blij dat ook wij door onze kleine bijdrage wat hoop
hebben kunnen geven aan de slachtoffers van COVID-19.
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