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SITUATIESCHETS begin mei 2021 
 
De schrijnende toestand in de Indiase ziekenhuizen kwam dag na dag in onze nieuwsberichten ter 
sprake. De tweede coronagolf veroorzaakt meer en ernstiger longproblemen waarvoor vaker 
ziekenhuisopname en zuurstoftoediening noodzakelijk is. Nu zijn ook kinderen jonger dan 12 jaar 
besmet en ziek. Er is geen plaats meer in de Staatsziekenhuizen. Opname en behandeling in een 
privaatziekenhuis kost 3.500 à 5.500 €. Een hospitalisatieverzekering heeft bijna niemand. 
Op 10.05.2021 in het Tirunelveli en Tuticorin District – de regio van de SCAD dienstverlening: 46.354 
vastgestelde besmettingen, 7.161 personen in behandeling en reeds 385 doden. Veel mensen behorend 
tot de SCAD doelgroep hebben een verhoogd risico door onbehandelde diabetes, longaandoeningen bij 
zoutpan arbeiders, bepaalde handicaps en/of ondervoeding. Indien besmet worden ze ernstig ziek met 
levensbedreigende ademhalingsproblemen, waarvoor opname in het SCAD medical center. Nagenoeg 
niemand van hen kan ziekenhuisopnamekosten betalen.  
Verdere toename van de werkloosheid. Veel bedrijven gingen fiat of produceren minder waardoor veel 
mensen hun job verloren zijn. De zigeuner gemeenschap van Pettai - die door haar trekkersbestaan een 
groot gevaar betekent voor het verspreiden van het virus - zit opnieuw in quarantaine. Winstgevende 
activiteiten binnen de lepra gemeenschap kunnen ook weer niet doorgaan. Geen inkomen betekent 
onvoldoende of geen geld om voedingsmiddelen te kopen. Noodhulp voedselpakketten zijn noodzakelijk 
om verergering van de ondervoeding te voorkomen. Zonder de tussenkomst van SCAD Nirman kunnen 
zij zich ook geen mondmasker, zeep, medicatie of dokter consultatie permitteren.  
De scholen - ook de SCAD scholen Buitengewoon Onderwijs - zijn nog steeds gesloten waardoor de 
leerachterstand alsmaar groter wordt en de moeders niet kunnen werken omdat ze voor hun kinderen 
moeten zorgen.   
Ter preventie van de virusverspreiding zijn de beschikbare plaatsen op bussen en treinen beperkt. Arme 
gezinnen beschikken niet over een brommer of fiets met als gevolg dat ze niet geraken waar ze moeten 
zijn. 
 
NOODHULP ACTIES 
 
SCAD NIRMAN BEHARTIGT DE NOODHULPORGANISATIE EN -REALISATIE  
Het mobiel SCAD CBR team informeert de dorpelingen hoe ze de verspreiding van de Covid19 
besmetting kunnen stoppen (wat doen en wat niet doen!), onderstreept het belang van zich te laten 
vaccineren en verstrekt noodhulpgoederen. 
- Covid19 preventiekits samenstellen (masker, zeep - ontsmettingsmiddel) en bezorgen aan de 
hierboven vermelde doelgroep  
- Voedselpakketten (Covid Essential Kit: rijst + kruidenierswaren + Nutrimix voedings- 
supplement) samenstellen en bezorgen aan de financieel armste gezinnen. 



- Sets 'Covid 19 cure Siddha medicine' (herbal decoction powder + one pack of tablets = geadviseerd 
door de Indiase Overheid) geven aan besmette, zieke personen. Uit de aanpak in de eerste golf blijkt dit 
effectief te zijn om erger te voorkomen. 
- Behandelen van ernstig zieke corona patiënten (waarvan de meeste geen ziekenhuiskosten kunnen 
betalen) in het SCAD Medical Center. Aankoop van zuurstofflessen om zuurstof te kunnen toedienen. De 
staatsziekenhuizen in de regio worden op de hoogte gebracht dat ze patiënten, die zuurstofbehandeling 
nodig hebben, kunnen doorverwijzen naar het SCAD Medical Center. 
- De aula's in SCAD scholen worden ter beschikking gesteld voor groepen mensen die in quarantaine 
moeten worden ondergebracht. 
- Planten van fruitbomen en aanleggen van groentetuinen bij scholen en in dorpsbuurten om op relatief 
korte termijn groenten en fruit ter beschikking te hebben, die tegen lage prijs kunnen worden gekocht. 
- SCAD lobbyt bij de Overheid om ook achtergestelde bevolkingsgroepen te ondersteunen. 
 
WIE GENIET VAN DEZE NOODHULPSTEUN 
 
De SCAD CBR-medewerkers identificeerden samen met de verantwoordelijken van de 
vrouwenzelfhulpgroepen de meest kwetsbare gezinnen en hulpbehoeftige individuele dorpelingen 
binnen het SCAD Nirman werkgebied. 
200 kinderen en volwassenen met handicap waaronder leerlingen van Anbu Illam (SCAD Special School)  
116 bejaarde, hoog risico patiënten (ondervoed en reeds longproblemen) 
230 zigeuner families 
62 gezinnen behorend tot de melaatsen gemeenschap 
150 alleenstaande moeders (weduwen en verstoten vrouwen) en hun gezin 
200 Covid19 patiënten 
Via het ‘actieplan om voedselschaarste te verhelpen’ KBS Fonds Vrienden van SOS Zoutmijnkinderen: de 
inwoners van 10 dorpen, waar grote voedselschaarste heerst. 
 
FINANCIEEL ONDERSTEUND DOOR: 
 
- Provincie West-Vlaanderen (Noodhulp project NH-2021-004): 10.000€  
- Groep Gidts (SCAD Fonds): 2.500€ noodhulpsteun voor gezinnen met een persoon met beperking. 
- Giften via Koning Boudewijnstichting Fonds Vrienden van SOS Zoutmijnkinderen-India: ‘Actieplan om 
de voedselschaarste te verhelpen’. 
- SOS Zoutmijnkinderen-India i.s.m. SCAD Belgium’s Women to Women: giften specifiek voor de 
realisatie van noodhulpsteun.  
 
 

         


