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Graag hadden we opgelucht willen vaststellen, dat het Coronavirus terug ‘in zijn hok’ is, maar helaas is dat nog niet 
volledig het geval, zeker niet in de landen van onze projectpartners. We krijgen berichten, dat scholen al bijna 
een heel jaar gesloten zijn, met alle gevolgen van dien voor de leerlingen, en dat activiteiten, waarmee men nog 
wat had kunnen verdienen, stil zijn komen te liggen. Dit alles treft vooral de arme bevolking zwaar en we krijgen 
nog steeds regelmatig verzoeken om bij te springen met noodhulp. Helaas kunnen we aan deze verzoeken niet 
voldoen, maar we kunnen wel een bijdrage leveren aan projecten met een meer permanent karakter. 

 

Zo voerden we in het voorjaar  actie voor een project in Kameroen. Er bleek, nadat we in het najaar van 2020 

al voor zonnepanelen en een koelkast voor de plaatselijke kliniek hadden gezorgd, dat het dak van deze kliniek nodig 
gerepareerd moest worden en er latrines voor de patiënten, het verplegend personeel en de be- zoekers moesten 
worden gebouwd. Deze actie bracht € 3075,- op, voldoende om aan de slag te gaan. 

 

In deze brief vragen we nu uw aan- 
dacht voor een heel andersoortig 
project, in de Indiase deelstaat 

Andhra Pradesh. De organisatie St. 
Xavier’s Educational   Society heeft de 

zorg op zich genomen voor de 
allerarmste kinderen, waaronder 
wezen, in hun werkgebied. Ze wor- 
den opgevangen in een tehuis, waar 
ze kleding en eten krijgen en waar 
goede sanitaire voorzieningen zijn. 
Vanuit het tehuis gaan ze naar de 
plaatselijke overheidsscholen, die een 
middagmaal verstrekken. De 
kinderen houden contact met hun 
familie, voor zover aanwezig. Ze 
kunnen in het weekend naar hun 
huis en de familie kan de kinderen in het tehuis bezoeken. Door de kinderen in het tehuis te verzorgen, vormen ze 
geen last voor de familie en zo wordt ook voorkomen, dat ze kinderarbeid moeten gaan verrichten. 
Op dit moment zijn er 70 kinderen ondergebracht in een gehuurd gebouw. Er zijn daar geen bedden voor de 
kinderen, waardoor ze op de vloer moeten slapen. Dat is nogal oncomfortabel en ook onhygiënisch, omdat er allerlei 
insecten over de vloer kruipen, die huidaandoeningen veroorzaken. 
Men heeft onze hulp gevraagd voor de aanschaf van 70 stevige metalen bedden en bijbehorende lakens en kussens. 
Dit alles kost, inclusief transport, € 2500,-. 

Graag doen wij een beroep op u om een bijdrage te leveren aan dit praktische en zeer nuttige project. Bij 

voorbaat onze hartelijke dank, 

Namens het bestuur, 
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