
Lockdown in India – Covid19

Op 8 maart reisden Maaike, Martine en ikzelf naar onze kinderen in Mamare, India zoals we dat 
jaarlijks doen. India bleef echter niet gespaard van Covid-19 en in die week werden de berichten 
rond het virus steeds dreigender. Ook de berichten uit België en Nederland werden steeds 
verontrustender. We besloten vervroegd terug naar Europe te reizen en kwamen op zondag 15 maart
ongedeerd terug in België. Niets te vroeg want op 19 maart ging India in Lockdown.
Onze kinderen werden ‘ naar huis’ gestuurd, ons huis moest dicht. Scholen werden gesloten.



Enkele personeelsleden bleven om Mamare niet onbeheerd achter te laten. 
In onze regio is alle openbaar vervoer stil gelegd. Mensen mogen tussen 6 en 9 ‘s ochtends tot max 
3 km van hun huis voor boodschappen, enkel voor voedingswaren.

Met militaire macht paradeert politie en leger door steden en dorpen.

Onze kinderen zijn dus naar hun dorp waar ze bij familie of buren logeren. Het draait uit op een 
ware ramp want onze kinderen komen natuurlijk uit de armste kasten . Het zijn allemaal dagloners, 
hetgeen betekent dat ze van dag tot dag werken en dagelijks een loon krijgen voor hun werk 
( meestal op het veld ). Maar dat ligt nu allemaal stil. Wij krijgen dan ook alarmerende berichten 
van onze kinderen dat er géén geld is om eten te kopen….

Onze manager  Anthony heeft ondertussen een vergunning gekregen om zich te verplaatsen maar 
kan niet tot in de dorpen geraken om eventueel wat rijst tot bij onze kinderen te krijgen. Hij heeft 
dan wel naar diverse kinderen via, via wat geld kunnen overmaken zodat onze kinderen toch 
voldoende kunnen gevoed worden tot ze terug naar Mamare kunnen. Ze verlangen er allemaal naar!

Wanner we terug naar India kunnen is nog maar de vraag.

Stay healthy!!


