Beste lezers,
December is net begonnen, Kerstmis en Nieuwjaar komen er aan. In deze moeilijke corona-tijden zullen de
feestdagen op zijn zachtst uitgedrukt 'speciaal' zijn. We hopen dat jullie en jullie liefsten allemaal in goede
gezondheid verkeren en we wensen jullie voldoende moed om nog even vol te houden, ook al zal “even”
erg rekbaar zijn…
Ook voor onze projecten in India is het een erg moeilijk jaar en het einde is nog niet in zicht.
Met Covid-19 was het opnieuw “Incredible India”, in alle mogelijke betekenissen.
Ongelooflijke toestanden waarbij de overheid in gebreke bleef en er bijgevolg in de beslissingen geen
rekening werd gehouden met de mensen in nood. En dat terwijl die mensen in moeilijke omstandigheden
zelf wel solidariteit toonden. Vanaf de beginperiode van Covid-19 hebben we bijna dagelijks contact met
onze Bodhi-projecten. Er was weinig tot geen informatie beschikbaar voor onze Indische teams en de eerste
weken waren er amper adviezen vanuit de overheid.
Zowel in Delhi als in Bhubaneswar en Chennai zijn onze teams direct gestart met voedselbedeling in de
slums, met grote aandacht voor de kinderen met
een handicap en de armste gezinnen. Eerst vanuit
eigen fondsen, daarna met voedselpaketten die
vanuit de overheid geleverd werden (na 14 dagen)
die dan door onze teams verdeeld werden in de
slums.
In Bawana en Badarpur, de twee slums in Delhi
waarin we actief zijn, verliep Covid-19 relatief
rustig in de beginperiode. Weinig besmettingen en
meestal verlopend zoals een forse griep, voor zover
wij weten. Maar, er waren bijna geen testings en
doden werden meestal niet als Covid-19 slachtoffer TARA staat klaar om voedselpakketten te verdelen
genoteerd. Eén van onze Indische teamleden kon dit als volgt cynisch formuleren: “als je niet bestaat, kan je
ook niet sterven”.
In Bhubaneswar en Chennai zien we hetzelfde probleem. Door de Covid-19 crisis wordt duidelijk dat de
organisatie van de gezondheidszorg angstvallig slecht is, met een povere infrastructuur die in ‘normale
tijden’ al ondermaats was en nu compleet op zijn tandvlees zit. Ook in de sociale sector betaalde men de
voorbije jaren al de prijs voor besparingsmaatregelen en dat zou nu wel eens nog dramatischere vormen
kunnen aannemen. In de slums waarin we werken leven grote families in kleine huizen of hutten, vast en
zeer dicht tegen elkaar gebouwd. Hier heeft “blijf in je kot” en “hou anderhalve meter afstand” weinig
betekenis. Door de lockdown kunnen deze mensen niet in of uit de slum en zijn hun straatwinkeltjes (nota
bene hun enige bron van inkomsten) gesloten. Armoede was hun lot en nu is elke dag een stap verder de
dieperik in. Bijgevolg neemt de ondervoeding nog sterker toe, vooral bij vrouwen en kinderen.
Nu de scholen gesloten zijn omwille van Corona, lopen kinderen een groot risico om door hun familie
gedwongen te worden om te werken om zo toch een karig inkomen te hebben… Kinderarbeid zal opnieuw
een groot probleem worden.
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Ondanks dit mistroostig beeld en ondanks het feit dat al het projectwerk en al het medico-sociaal werk stil
ligt, blijven de mensen in onze projecten zich met hart en ziel inzetten.
Het is voor iedereen moeilijk, maar in India is het nu vooral overleven, solidair zijn en zorgen dat iedereen
boven water kan blijven. Wij blijven hen steunen met overleg en advies, maar ook financieel.
Het is tijd dat 2020 op zijn einde mag komen, letterlijk en figuurlijk want het is welletjes geweest!
Herstel en wederopbouw mogen hopelijk binnenkort opstarten. We kijken alvast erg uit naar midden 2021,
het moment waarop we eindelijk terug naar India kunnen…!
Jullie interesse en support zijn voor ons een grote steun, zeker in deze moeilijke tijden.
Heel veel dank aan iedereen die ons Bodhi-Project gesteund heeft en wil blijven steunen.
Namaskar,
Dr. Herman Kuppers

Namaskar,
Evelyne Caubergh

Voorzitter Bodhi-Project

Communicatie & media

Op onze website hebben we in enkele artikels de toestand in India beschreven:

https://www.bodhi-project.be/categories/covid-19-in-india

Het samenstellen van voedselpaketten en de verdeling

De voedselpakketten worden aan huis gebracht in de slum
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Eindejaar blijft de periode van gelukwensen en verrassen van familie en vrienden met een geschenk.
Ook nu, in deze corona-tijden.
Mogen we u eventjes vragen om in deze dagen ook aan onze projecten in India te denken?
Elke gift is welkom!
U kan nu storten op het rekeningnummer van de
Salvatoriaanse Hulpactie, BE24 4531 0183 5138 (BIC KREDBEBB)
met als mededeling “Bodhi-Project - Thomas voor India”.
Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.
Omwille van de coronacrisis verhoogt de overheid dit jaar de fiscale aftrekbaarheid
van 45% naar 60%.

(Schenkt u bijvoorbeeld €40, dan krijgt u hiervan € 24 terug via de belastingen, waardoor uw gift u slechts €16 kost).

Een fragmentje uit de jongste email van TARA:
… “For your information, we continue our food and health kits distribution program, especially for those who
are in need. So far more than 5000 beneficiary families including the artisans are being helped through Covid-19
emergency actions, thanks to our valuable partners, Bodhi and others, for the continuous support they provided in
the last few months. The solidarity has greatly helped us to continue our actions on the ground. It has certainly
impacted many lives in these difficult times, particularly for those who have no regular income. After
darkness, there always comes light and we have to remain hopeful.
Dear Herman, thanks again to you and all the friends at Bodhi for your solidarity and support provided. It has
been very effective and useful. “ …

Covid-19 in cijfers
totaal aantal besmettingen
1. USA
2. India
3. Brazilië
19. België

aantal overlijdens / bevolking

14.318.268
9.538.757
6.436.650

279.971
138.712
174.531

331.822.744
1.385.715.753
213.197.088

582.252

16.911

11.610.963

Een kort overzicht van de Bodhi-Projecten In India
Het Ruchika project in Bhubaneswar
Het Ruchikateam heeft dagelijks via computer en gsm contact met de Health Workers. Dit zijn door ons
geschoolde vrouwen en meisjes die in de slums wonen. Deze Health Workers bezoeken elke dag de
gezinnen met een kind met beperking, doen de nodige revalidatieoefeningen en overlopen met de ouders de
coronarichtlijnen: masker dragen, handen wassen en ontsmetten, afstand bewaken en hygiëne in de woning.
Indien nodig, bezoekt de kinesist – zoveel mogelijk coronaproof – de kinderen met beperking om de
revalidatie op te volgen. De Health Workers bezoeken ook de gezinnen met gekende ondervoedingsproblematiek, om hen te begeleiden en voedingssupplementen te voorzien waar nodig.
Via leerkrachten die in de slums wonen, krijgen de kinderen regelmatig remedial teaching. De Health
Workers zijn onze ogen en oren in de slumgemeenschappen. Elke week is er een online teamvergadering,
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met rapportage en bijsturing indien nodig. Wij ontvangen regelmatig hun verslagen en hebben op dit
moment twee tot driemaal per maand een overleg met het team via Google Meet. Twee gezinnen van de
stafmedewerkers waren besmet met Covid-19, maar zijn nu gelukkig genezen.
TARA Project In Delhi
TARA is een Fair Trade organisatie, die onder andere ook aan Oxfam Wereldwinkels levert. Binnen TARA
werken we met medico-sociale projecten in twee slums: Bawana en Badarpur. In beide slums vielen alle
activiteiten stil door de lockdown, van kleine winkeltjes tot artisanale ateliers. De financiële impact van de
coronacrisis én van de chaotische lockdown is groot. De mensen in Bawana en Badarpur hebben plots geen
inkomen meer, microcredits vallen stil, hongersnood dreigt. Vrouwengroepen, meisjesgroepen,
zelfhulpgroepen, … alles viel stil. Huiselijk geweld en kinderarbeid nemen onrustwekkend toe… Alle
medico-sociale projecten zullen na Covid-19 opnieuw terug heropgestart moeten worden, net als de ateliers
voor Fair Trade... Bawana-slum ligt aan de rand van Delhi en is volledig afgesloten. De Badarpur-slum ligt
in Delhi en is daardoor beter bereikbaar door de lokale staf. Overleg via Skype en Zoom zijn nuttig om
adviezen te geven en de Health Workers te begeleiden in hun werk in de slums, hetgeen vooral bestaat uit
het begeleiden van de kinderen met beperking in hun revalidatie. Ook hier zijn de Health Workers onze
ogen en oren.
Vier gezinnen van de stafmedewerkers waren besmet met Covid-19 en bijna iedereen van hen is al genezen.
Spijtig genoeg is de dochter van één van de stafleden overleden aan Covid-19.
OfERR in Chennai
De Sri Lanka Tamils zijn door de lockdown afgesloten van de buitenwereld in hun vluchtelingenkampen,
die ze zelf goed hebben georganiseerd. Sinds het einde van de oorlog in Sri Lanka in 2009 krijgen deze
vluchtelingenkampen overheidssteun die, in coronatijden, gewoon doorliep. Met adviezen en regelmatig
contact kunnen ze zich behelpen. Voor zover we weten zijn er geen ernstige Covid-19 besmettingen in de
kampen tot nog toe.
Inbavanam in Kandiyur, Tamil Nadu
Inbavanam is een project in een klein dorp in Tamil Nadu, waar 72 gezinnen leven. Ze behoren tot de ‘Irula
Tribe’, een lage caste. Deze Dalits of outcasts werken allemaal bij grootgrondbezitters, maar door de
klimaatsverandering met lange periodes van grote droogte, zijn ze nu bijna allemaal werkloos. Armoede en
ondervoeding zijn een groot probleem en regelmatig worden deze mensen ‘beroofd’ door geldleners,
waardoor hun schulden steeds maar groter worden.
Met twee Community Based Programs werken we samen met deze kleine gemeenschap aan een duurzame
rehabilitatie. Voor de kinderen is er een activiteitencentrum opgestart met twee jonge vrouwen uit het dorp
als begeleiders. Naast spelactiviteiten krijgen de kinderen een vorm van remedial teaching. Voor de
gemeenschap is er een Community Based Farming opgestart. Hier kunnen deze landarbeiders hun
landbouwervaring gebruiken om op een gemeenschappelijke akker van vijf hectaren duurzame landbouw uit
te bouwen. Vanuit landbouwinstituten en universitaire studiegroepen worden aanvullende trainingen
gegeven op het gebied van biologische landbouw, financiële kennis en marketing. Het uiteindelijke doel is de
waardigheid van het dorp te herstellen. Door hun afgelegen locatie, is het dorp nog steeds coronavrij.

Volg onze activiteiten
op facebook: https://www.facebook.com/bodhiruchikaproject
op website: www.Bodhi-Project.be
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U kan ons ook steunen tijdens één van onze grootste bezigheden op het moment:
ONLINE SHOPPEN!
Via Trooper (https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/bodhiproject) kan u uw
bekende webshops zoeken, en uw online bestelling plaatsen zoals u gewend bent. U klikt door via
bovenstaande link, waardoor Trooper doorgeeft aan uw favoriete webshop dat deze een klein
percentage (gemiddeld 5%) van hun winst aan ons doneert. U komt gewoon op uw oude
vertrouwde website uit, maar kan op die manier voor ons wel een verschil betekenen!
Geen addertjes onder het gras, wel een zeer grote hulp voor ons!
Vandaar nog een warme oproep om uw online shoppings via bovenstaande link te doen.
(vroege kerstcadeautjes, alledaagse benodigdheden, ...)
De meeste webshops die we dagelijks gebruiken staan in de lijst
(o.a. Bol, Decathlon, takeaway, booking, coolblue, farmaline, mediamarkt, dreamland, ...)
100% veilig, beloofd!
Stuur gerust een berichtje bij vragen; evelyne@bodhi-project.be .

Sinds kort zijn we in overleg met een werkgroep die actief is in Oost-Congo. We zoeken naar
een samenwerkingsvorm, waardoor het Bodhi-Project naast India, ook in Afrika actief zal zijn.
Zodra het overleg rond is, zal er op facebook en website een bericht gepost worden.

Klinisch onderwijs aan bed

www.bodhi-project.be

p/a Keverstraat 7A 3530 Houthalen
Redactie en secretariaat - Evelyne Caubergh
Eindverantwoordelijke - Dr. Herman Kuppers
herman.kuppers@gmail.com
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