Corona-noodhulp in Noordoost-India
Het coronavirus bereikte in de afgelopen weken ook
India. Sinds de laatste week van maart verkeert het
land in een min-of-meer absolute lockdown. Die treft
vooral de armen en de arbeidsmigranten. Toen de
lockdown werd afgekondigd, liepen duizenden
mensen langs de wegen om thuis te komen.
Sommige mensen liepen tot wel 600 kilometer of
meer, vanuit een grote stad naar hun thuisdorp. Snel
kondigde de overheid maatregelen aan om het arme
deel van de Indiase bevolking te helpen, maar die
hulp bereikt hen mondjesmaat. Dat leidt tot acute
nood bij miljoenen gezinnen. Nu de dagloners geen
inkomen hebben, is er geen geld meer om eten te kopen. Intussen is het oogstseizoen aangebroken;
dat leidt tot nieuwe problemen. Distributie is niet mogelijk en markten zijn gesloten, dus gooien veel
boeren hun producten aan de kant van de weg. Als daarvoor geen oplossing komt, dreigt binnen nu
en 3 maanden een hongersnood.
Gelukkig reageren kerken adequaat op de nood die
ontstaat. Zo ook in Noordoost-India, waar de Reformed
Presbyterian Church (RPCNEI), partnerkerk van missionorganisatie Verre Naasten, in korte tijd een uitgebreid
corona-noodhulpprogramma heeft opgezet. De RPCNEI
deelt ongeveer eens per twee weken voedsel uit aan de
zwaarst getroffen gezinnen. Vooral rijst, 5 kg per
persoon. Ook draagt het kerkverband bij aan preventie
en aan hygiëne- en gezondheidsvoorlichting.
Bijvoorbeeld door het aanplakken van grote posters met
do’s en dont’s rond het coronavirus, maar ook door het
plaatsen van enorme watertanks op openbare plekken en het uitdelen van zeep , zodat mensen hun
handen kunnen wassen. Verder zette de kerk een naaiatelier op, waar mondmaskers gemaakt
worden, die gratis uitgedeeld worden. En dat is nog niet alles: in korte tijd vertaalde de kerk een
COVID-19-handboek in Hmar-talen (lokale talen in Noord-Oost India) en maakte de informatie
geschikt om via social media te verspreiden. Zo kunnen mensen in afgelegen
dorpsgemeenschappen goed geïnformeerd worden over de gevaren van het coronavirus.
In de uitvoering van de noodhulp werkt de RPCNEI nauw samen met lokale en regionale overheden.
Dat is voor Indiase begrippen erg uitzonderlijk. In het sterk Hindoeïstische land worden christelijke
kerken hooguit gedoogd, van ondersteuning en zelfs samenwerking is meestal geen sprake. Toch
hebben kerkleiders nu regelmatig overleg met regeringsfunctionarissen. En voor het transport van
allerlei hulpgoederen droeg de regering bovendien bij aan de brandstofkosten. God werkt soms op
bijzondere manieren! De noodhulp van de RPCNEI werd intussen ook opgepikt door lokale media;
zo haalde de kerk verschillende tv-uitzendingen!
De corona-noodhulp van de RPCNEI is één van de vele acties die financiële steun krijgt vanuit het
noodhulpfonds Kerkenhelpenkerken.nl – een initiatief van Verre Naasten, de Gereformeerde
Zendings Bond (GZB) en het diaconaat van de CGK-kerken. Meer informatie over deze
noodhulpactie is te vinden op: https://verrenaasten.nl/corona
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Gebedspunt: Bid voor (pro-)actieve kerken die juist nu, in deze coronacrisis, hun plek in de
maatschappij volop pakken, door naar vermogen diaconaal aanwezig te zijn.
Handelingsperspectief: Zie je nood in je omgeving? Kijk dan eens wat jij kunt bieden. En deel van
wat je hebt, zonder iets terug te verwachten.
Om over na te denken: Wat doe jij als je nood of onrecht ziet? Kijk je weg? Vind je het lastig om te
bepalen wat je ermee moet? Of durf je in actie te komen om de nood te verlichten?
Collecte: Wereldwijd raakt de coronacrisis miljoenen mensen, vooral in regio’s met veel armoede en
kwetsbare zorgstelsels. Lokale partnerkerken en -organisaties van Verre Naasten, de GZB en CGK
bieden daarom diaconale noodhulp in hun directe omgeving, waar zij de mensen en de noden
kennen. Via ons gezamenlijke noodhulpplatform Kerkenhelpenkerken.nl ondersteunen we deze
kerken en organisaties. Bid mee én geef voor deze noodhulp. Kijk voor meer informatie en collectematerialen op: https://verrenaasten.nl/corona
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