
 

 

Een overstromingsramp in Tamilnadu, Zuid-India  
 

De Moessonregen was in november 2015 zeer hevig en veroorzaakte grote overstromingen in Zuid-India. 

Chennai en de naburige districten waren het zwaarst getroffen. Nu, in november 2021 is het nog erger. De beelden 

spreken voor zich. Om water af te voeren hebben de autoriteiten de dammen opengezet, waardoor veel van onze 

adoptiegezinnen, weduwen en ook melaatsen hard getroffen zijn. Drie weduwen zijn gestorven door onderkoeling 

in het water nadat hun dorpen waren ondergelopen. Op veel plaatsen staat het water hun tot boven de knieën. Als 

dit lang duurt dreigt ook de oogst te mislukken. De situatie is heel erg zorgwekkend. En daarom hebben we gelijk 

actie ondernomen. In de stad Chennai is het nog veel erger omdat Chennai in de benedenstroom van de rivieren 

ligt. Daar komen die rivieren samen waarna het water de zee instroomt.  

 

   
        Huizen spoelen weg door de regen     Bruggen zijn ondergelopen              Het vliegveld is onbegaanbaar 
 

Met deze overstroming zijn alle eerdere records, zoals die van 1918 en 2015 overtroffen. Als gevolg van de 

regenval zijn de waterreservoirs en meren vol. Vliegen kan niet, treinen zijn vertraagd en busverkeer geannuleerd 

omdat wegen en vliegvelden onder water staan. Delen van de stad zijn onbereikbaar geworden, en er zijn 

sterfgevallen door omgevallen elektriciteitsmasten, ingestorte daken en muren en weggespoelde huizen waarin 

mensen verdronken. Ook veel van onze kerken in de regio’s Uthiramerur, Chengelpattu en Chayyur zijn 

ondergelopen. Veel sloppenwijken staan onder water waardoor mensen moesten 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; maar 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 missen goede sanitaire voorzieningen. Mensen verblijven nu in busstations, 

schoolgebouwen, kerken, tempels en hoger gelegen gebieden om uit de buurt van het water te blijven.  

 

    
          Mensen vluchten nu het nog kan                       Mijn partner Kingsly                             Zie eens hoe hoog het water hier staat! 

 

Als gevolg van dit soort overstromingen breken er vaak ziekten uit. Het is een enorme uitdaging voor slachtoffers 

om aan eten en drinkwater te komen. De allerarmsten, de Dalits, zijn vooral de dupe. Hun enige hoop is verloren 

en ze vrezen voor hun leven, nu het weinige dat ze in al die jaren hebben opgebouwd in een klap is weggevaagd, 

samen met hun hoop op een beter bestaan. Wie zal deze mensen helpen? 



 

 

    
 

                
 
 
 

Kingsly Lazarus van Sharing-Hands, onze partnerorganisatie, heeft actie ondernomen om de slachtoffers te 

helpen met de eerste levensbehoeften om hun weer hoop te bieden, want ze hebben voedsel, medicijnen, kleding 

en onderdak nodig. Hij zegt: “We zijn van plan om hun: 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 zak en noemen dit een ‘HOPE-BAG’(makkelijker te dragen dan een 

doos). Van zo’n ‘bag’ kan een gezin (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 pakket kost €20,- Eigenlijk een klein bedrag, als 

je bedenkt dat je daarmee een heel gezin weer een sprankje hoop kunt bieden in deze uitzichtloze situatie”.  
 

     
Het distribueren van de Hope-Bags….            ...geeft hen weer hoop voor een maand ….     …en een glimlach vanwege Gods liefde.  

 

Sponsor een HOPE-BAG voor € 20,- 

 

Noodhulp India - help de slachtoffers!  
Elke zak bevat genoeg om een gezin van 4 leden een maand lang van basisbehoeften te voorzien. Elke hope-bag 

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 al € 200.000, - 

overgemaakt om 10.000 gezinnen te helpen. Maar we willen nog graag zoveel meer doen. Mijn vraag aan u is: 

Helpt u mee? Klik dan hier om een gezin nieuwe hoop te geven met een Hope-Bag.  

 

Met dankbaarheid, mede namens onze partner Kingsly Lazarus  

Jaap Dieleman - Abba Child Care Int. 

https://www.abbachildcare.org/doneer.html


 

 

   
 

      
   Een foto vertelt meer dan 1000 woorden.               Deze beelden spreken voor zich.                     Maar we gaan er iets aan doen! 

 

 

Healing Gospel Trucks – de “Een- Miljoen-Zielen-Campagne”    

 
                      Mijn partner Kingsly Lazarus met 2 van onze 20 Gospeltrucks voor de “Een-Miljoen-Zielen-Campagne”. 
 

Sinds juni hebben we 10 trucks en binnenkort komen er nog 10 bij. Met deze 20 trucks verwachten we 90.000 

zielen p.m. te winnen en zo zien we onze “Een-Miljoen-Zielen-Campagne” in vervulling gaan. De uitdagingen 

zijn echter enorm. Want hoe gaan we voor al deze nieuwe gelovigen zorgen? We hebben 100 fulltimers en 200 

teams die uitgaan, maar is dat genoeg? Kunnen we genoeg bijbels krijgen? En dan de kosten van € 40.000 per 

maand om 20 trucks elke dag te laten uitgaan. En nu die overstroming, waarvoor we de trucks inzetten, omdat ze 

door diep water kunnen rijden en zo veel mensen naar hogere grond kunnen brengen. Deze nood gaat nu voor. 

En dat doen we vanuit dezelfde liefde. Enfin, u begrijpt dat we voor enorme uitdagingen staan. 

 

De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig! 

Daarom zoeken we partners die ons financieel willen helpen om de oogst binnen te halen. Vijf keer per week 

trekken onze trucks erop uit om afgelegen dorpjes te bereiken met het evangelie. Zo’n avond kost €100,- en 

elke truck €2.000,- per maand. Wilt u ons helpen? Klik dan hier als u wilt sponsoren. Dank u wel! 

 

Jaap Dieleman – Abba Child Care Int. 

https://www.heilbode.nl/go/geven/online/
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