Hope-box project - December 2015

De Moessonregen was in november 2015 zeer hevig en veroorzaakte grote overstromingen in Zuid-India.
Chennai en de naburige districten zijn het zwaarst getroffen. De afgelopen twee weken heeft het
onophoudelijk geregend en de cycloon die over Chennai trok, heeft de situatie nog meer verslechterd. En de
komende week wordt er alleen nog maar meer regen verwacht. In Chennai viel de hoogst gemeten
hoeveelheid neerslag ooit, waardoor grote delen van de stad onder water kwamen te staan. Dit is vooral te
wijten aan het gebrekkige afwateringssysteem in de stad, waardoor er een enorm veel schade aan
eigendommen is ontstaan. Er is in Chennai 1.185 m.m. neerslag gevallen. Dat is bijna 1.2 meter in nog geen 14
dagen. Daarmee is het record van 1088 m.m. in 1918 overtroffen.

Als gevolg van de regenval zijn de waterreservoirs en meren vol. Veel vluchten zijn afgelast, treinen vertraagd
en busverkeer geannuleerd omdat de wegen en vliegvelden onder water staan. Delen van de stad zijn
onbereikbaar geworden, en er zijn sterfgevallen vanwege omgevallen elektriciteitsmasten, ingestorte daken
en muren en weggespoelde huizen waarin mensen verdronken. Ook diverse kerken staan onder water, soms
zelf wel tot een hoogte van bijna 2 meter. De regering en veel NGO’s doen hun best om te helpen.
Veel sloppenwijken staan onder water waardoor men moest vluchten en daarbij alles achterlaten dat veelal
binnen enkele uren door de watervloed werd weggespoeld. Koeien en geiten zijn voor velen hun enige bron
van inkomsten en ze waren niet in staat om hun dieren te redden zodat veel vee is verdronken. Dat heeft
geleid tot grote vrees over hun toekomst. Kleine kinderen en ouderen zijn daarbij de meest kwetsbare groep.
Velen lijden nu honger en ontberen goede sanitaire voorzieningen. Mensen verblijven nu in busstations,
schoolgebouwen, kerken, tempels en hoger gelegen gebieden om uit de buurt van het water te blijven.

Tot op heden stagneert het water in de meeste plaatsen en als gevolg hiervan breken er veel ziekten uit. Om
aan eten te komen is een grote uitdaging voor de getroffenen, omdat de overheidssteun lang niet iedereen
bereikt. De allerarmsten, de Dalits, zijn vooral de dupe. Hun enige hoop is nu verloren en ze vrezen voor hun
leven, nu het weinige dat ze in al die jaren hebben opgebouwd in een klap door deze ramp is weggevaagd,
samen met hun hoop op een beter bestaan. Wie zal deze mensen helpen?
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Kingsly Lazarus van Sharing-Hands, onze partnerorganisatie, heeft actie ondernomen om de slachtoffers te
helpen met de eerste levensbehoeften om hen weer hoop te bieden, want ze hebben voedsel, medicijnen,
kleding en onderdak nodig. Hij zegt: “We zijn van plan om hen: een warme maaltijd, schoon water in jerrycans,
brood, pannen, waterpotten, melkpoeder, biscuits, dekens, medicijnen en rijst te geven om hun dagelijks leven
weer een beetje op te pakken. We stoppen dit in een doos en noemen dit een ‘HOPE-BOX’. Van zo’n doos kan
een gezin van vier mensen een maand leven. Het is een klein gebaar maar kan voor velen het verschil van leven
en dood uitmaken. Uw donatie helpt om weer een beetje vreugde en een glimlach terug te brengen op het
gezicht van hen die alles zijn kwijtgeraakt. Zo’n compleet pakket kost €25,- Eigenlijk een klein bedrag, als je
bedenkt dat je daarmee een heel gezin weer een sprankje hoop kunt bieden in deze uitzichtloze situatie”.

Sponsor een HOPE-BOX voor € 25,- Elke doos bevat genoeg om een gezin van 4 leden een maand lang van
basisbehoeften te voorzien. Elke hope-box bevat: rijst, suiker, zout, olie, tarwe, biscuits, een jerrycan voor
schoon drinkwater, wasmiddel, zeep, dekens, slaapmatjes, kookgerei voor een klein gezin, geneesmiddelen
en melkpoeder. Wij hebben alvast € 5.000,- overgemaakt om de hulp in gang te zetten. Maar willen graag
meer doen. Doet u mee? Klik hier om een gezin nieuwe hoop te geven met een Hope-Box.
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