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COVID-19:
EEN HUMANITAIRE 
RAMP IN INDIA
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Ruim 1,3 miljard Indiërs leven onder 
de armoedegrens, van wie 176 miljoen 
mensen in extreme armoede leven. Juist 
zij zijn nu zwaar getroffen door ’s werelds 
grootste lockdown. Ze hebben vaak geen 
dak boven hun hoofd, wat hen des te 
kwetsbaarder maakt voor het coronavirus, 
en kunnen nergens terecht voor voedsel 
of onderdak. Ze zijn afhankelijk van hun 
dagloon en omdat dit is weggevallen lijden 
ze nu elke dag honger. Vooral kinderen 
worden zwaar getroffen door de honger. 
Ze proberen geld te lenen en trotseren 
de dreiging van politiegeweld om toch 
maar te gaan werken. Het monster van de 
hongersnood dreef velen al tot wanhoop.
 
Fase 1 – Tassen met hoop
Om de meest kwetsbare en kansarme 
gezinnen te voeden en te bemoedigen, 
hebben we onze partners dringend 
verzocht de handen ineen te slaan. Het 
project noemden we ‘Hope Bag’, een 
tas vol hoop: rijst, linzen, maïsmeel, 
tarwe, gierst, olie, noedels, suiker, zout, 
kikkererwten, gekookt en verpakt voedsel, 
drinkflessen, brood, koekjes, melkpoeder, 
vloeibare ontsmettingsmiddelen, zeep, 
kleding en mondmaskers. Met zo’n tas 

kan een gezin een maand overleven. 
Op deze wijze hebben we ruim 3.000 
dakloze gezinnen geholpen die dreigden 
te sterven van de honger. Velen van hen 
zijn oud, ziek of gehandicapt. Dit gaf ons 
tegelijk een gouden kans om de liefde 
van onze Heer met hen te delen. Meer 
dan 8.000 mensen gaven hun leven aan 
Christus toen onze teams van deur tot 
deur de Hope-tassen uitdeelden. Het was 
hartverscheurend om aan de ene kant 
getuige te zijn van meer dan 50 families 
die tijdens deze lockdown voor zelfmoord 
hadden gekozen vanwege de honger en 
schaamte, terwijl we tegelijkertijd zagen 
dat duizenden nieuwe hoop en geloof 
ontvingen door het horen van Gods Woord 
en door hun vertrouwen op Jezus te stellen.  
 
Fase 2 – Breng ze thuis
Vanwege lockdown besloten miljoenen 
dagloners de veiligheid van thuis te 
zoeken en terug te keren naar hun 
dorpen voor onderdak en voedsel. Ze 
hadden geen andere keus dan zich bij 
de grootste menselijke uittocht van dit 
tijdperk aan te sluiten en omdat het 
vervoer ook was stilgelegd, vluchtten 
tienduizenden mensen te voet naar hun 

dorpen, vaak honderden kilometers 
verderop. Velen stierven onderweg als 
gevolg van de hitte, honger en uitdroging.  
Omdat door de vlucht van deze arbeiders 
het virus zich dreigde te verspreiden naar 
het platteland,  werden alle staatsgrenzen 
gesloten en de vluchtelingen in 
quarantainekampen opgesloten. Dit 
veroorzaakte nog meer paniek bij de 
arme vluchtelingen. Ze probeerden ‘s 
nachts in het geheim uit de kampen te 
ontsnappen om via de bergen, bossen 
en spoorlijnen de grenzen te passeren. 
Hierbij zijn mensen omgekomen door 
verdrinking, honger en uitputting.  
Bovendien werden de massa-
quarantainekampen steeds gevaarlijker 
omdat er geen sociale afstand en 
hygiënische omstandigheden waren 
voor de duizenden migranten. Door 
tekort aan voedsel en schoon drinkwater 
stierven 82 volwassenen en 12 
kinderen een pijnlijke dood, wat voor 

Door Jaap Dieleman

India meldde het eerste geval van corona op 30 januari 2020. 
Al snel waren er 100.000 besmettingen. Op 26 maart kwam 
er een volledige lockdown. Fabrieken, kantoren, scholen, winkels 
en transportdiensten, alles werd gesloten. Hierdoor verloren 
miljoenen dagloners hun inkomen. De allerarmsten werden het 
zwaarst getroffen, omdat ze geen geld meer hadden om voedsel 
te kopen.
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nog meer angst en wanhoop zorgde. 
Als NGO werden wij gevraagd om deze 
mensen te helpen, wat ons opnieuw 
een geweldige kans gaf om de liefde van 
Christus te delen en hen hoop te geven in 
deze moeilijke tijd. Door de snelle reactie 
van gulle gevers, konden we honderden 
kinderen elke ochtend warme melk geven 
en voor 1.500 mensen elke dag ontbijt, 
lunch en diner verzorgen. We bakten 
elke morgen 15.000 rijstpannenkoeken, 
kookten 400 kilo rijst en groenten voor 
de lunch, en bakten 15.000 chapati’s 
(soort pitabroodjes van tarwemeel) met 
jus voor het avondeten. Voor de thuisreis 
gaven we ze elk 2 broden, 2 flessen water, 
2 pakjes koekjes, 10 chapati’s en 1 pakje 
glucose mee. Dit proces duurde de hele 
maand juni. In totaal werd er 50.000 
kilo voedsel gekookt en geserveerd. 
Onze medische teams hebben de 
mensen bovendien op COVID-19 getest. 
Als ze negatief getest waren, kregen 
ze een pas om door te reizen. We zijn 
met de regering overeengekomen dat 
we deze mensen per bus en trein terug 
mochten brengen naar hun dorpen. Elke 
dag brachten we 1.000 migranten naar 
huis, met voldoende voedsel en schoon 
drinkwater. In elke trein en bus stuurden 
we onze zendelingen mee, die tijdens 
deze lange reis (zo’n 48 uur) de tijd 
namen om hen te bemoedigen, met hen 
te bidden en hen tot Christus te leiden.  
In totaal mochten we zo’n  22.000 
migranten en hun families veilig naar 
hun dorp brengen: 20 bussen met 50 
migranten per bus en 20 treinen met 
meer dan 1.000 migranten in elke trein. 

Met deze operatie hebben we duizenden 
arme mensen – die anders duizenden 
kilometers in de hitte van de dag hadden 
moeten lopen – veel moeite, pijn, 
honger, en wellicht de dood, bespaard. 
Maar de grootste vreugde van alles was om 
te zien hoe duizenden migranten Jezus 
Christus als hun Heiland accepteerden en 
met onze zendelingen het zondaarsgebed 
baden. Ze kregen een Johannes-evangelie 
en we noteerden hun contactgegevens. 
Op hun eindbestemming droegen we de 
mensen over aan de lokale voorgangers, 
zodat zij hen verder zouden kunnen 
helpen. De dankbaarheid van deze 
vluchtelingen is ronduit hartverwarmend 
en ontroerend. Met dank aan alle partners 
kunnen we dit mooie werk doen. 
 
Fase 3 – Immuniteitsboosters
De regering van India prees ons voor 
onze inzet bij deze noodhulpacties. Maar 
de nood is nog steeds groot. COVID-19 
verspreidt zich snel. Er zijn bijna 1 miljoen 
besmettingen en 25.000 doden. Elke dag 
komen er bijna 25.000 besmettingen bij. 
Het merendeel van de dodelijke slachtoffers 
valt onder de allerarmsten. Omdat 
voorkomen beter is dan genezen, hebben 
we besloten mensen te helpen door hun 
weerstand te verhogen met preventieve 
medicatie en hygiënevoorlichting. Zo 
willen we in de regio Uthiramerur, waar 
een enorme uitbraak is van nieuwe 
besmettingen, de meest kwetsbare 
ouderen een cocktail van preventieve en 
effectieve medicijnen geven, omdat zij dit 
zelf niet kunnen betalen. Ons medische 
team zal alle 117 dorpen bezoeken, de kits 

uitdelen en tegelijk de mensen lesgeven 
in hygiëne om infecties te voorkomen.  
Elke pakket bevat: hydroxychloroquine, 
multivitaminen, vitamine C, zink, kabasura 
kudineer choornam (kruidenmengsel), 
instructies en een herbruikbaar mondkapje. 
Na deze boostercampagne zullen onze 
zendelingen die in elk dorp gestationeerd 
zijn, deze gezinnen bezoeken. Vanwege 
de waardering voor onze hulp is er al een 
vertrouwensband ontstaan. In de verdere 
zorg zullen ze de gezinnen bezoeken 
om voor de mensen te bidden en hen 
het goede nieuw van Jezus Christus te 
vertellen. We verwachten opnieuw een 
grote oogst van mensen die hun hart voor 
Jezus zullen openen. We zijn enthousiast 
over deze ‘immuniteitsboostercampagne’ 
waar we zeker 20.000 mensen mee 
kunnen beschermen. Maar we zijn vooral 
enthousiast om hen in contact te brengen 
met het reddende evangelie van Jezus die 
hen van alle zondesmetten vrij maakt.

Blijven helpen
Met dank aan alle giften en bijdragen 
hebben we in deze korte tijd ruim 
€250.000, - aan hulp kunnen bieden 
waarmee we ruim 50.000 mensen 
hebben mogen helpen. En nog gaat 
het werk door, want we blijven helpen 
zolang het nodig is. En daarbij denk 
ik dan vaak aan de woorden van 
Jezus die zei: ‘Wat je voor de minste 
gedaan hebt, heb je aan Mij gedaan!’ 
Mede namens mijn partner Kingsly 
en ons team in India, wil ik iedereen 
bedanken die ons geholpen heeft om 
dit te kunnen doen voor Hem. Gods 
zegen.
Steun het werk van Abba Child Care 
en help het Indiase volk om de kracht 
van het evangelie te ervaren. Kijk op 
www.abbachildcare.org
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