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Corona! 

De wereld staat bol van de corona 
pandemie. In Nederland is de 
invloed op onze levens groot. Alle 
maatregelen hebben een immense 
impact op de economie in ons land. 
Sommigen raken in grote financiële 
problemen.   

 
Maar sinds de uitbraak dachten wij 
ook aan onze vrienden in India: als 
het bij ons al zoveel impact heeft 
hoe moet het dan daar gaan? Daar 
waar de mensen zo dicht op elkaar 
leven. Daar waar veel mensen geen 
vaste baan hebben. Daar waar 
velen geen geld óver hebben en 
altijd al moeite hebben om de 
eindjes aan elkaar knopen. Daar 
waar geen beschermingsmiddelen 
zijn. Maar vooral ook daar waar 
mensen misschien geen toegang 
hebben tot de juiste informatie om 
rekening te kunnen houden met 
voorzorgsmaatregelen.  
 

We hebben daarom vlot contact 
gelegd met India. Net als in de tijd 
van de Tsunami met kerst 2004 
hebben onze vrienden van CARDS 
en CGC ook nu direct Relief 
Activities opgezet om de meest 
kwetsbaren in de samenleving van 
de eerste nood te voorzien.  

 

Nieuwsbrief  

De vorige nieuwsbrief kwam uit in 

december 2019. Graag informeren wij 

jullie over de huidige stand van zaken.   

Contact 

Begin maart vroegen we  onze vrienden hoe 

het ging met de corona uitbraak. In geheel 

India leek toen sprake van het begin van de 

uitbraak. Ogenschijnlijk had Nederland meer 

gevallen dan India toen.  

 

Vanuit het bestuur hebben we besloten 

direct € 5000,- over te maken zodat de 

organisatie in India mede daardoor vlot aan 

het werk kon.  

 

Verslag van onze vrienden 

“A special focus by CGC was on 

villages in a very remote area where 

there are no grocery stores. People 

usually have to travel from the 

villages to far off places to get their 

essentials. No transportation is 

available. Lockdown has added to 

their problems. Also supplying masks 

for the people and creating 

awareness regarding Protective 

Measures like washing hands 

regularly, covering nose and mouth 

with handkerchief or masks while 

sneezing and coughing, washing 

hands before touching eyes, mouth 

and nose and avoid mass gatherings 

and crowds. The disabled welfare 

department in Hyderabad and 

Medchal district has linked CGC as a 

major organization to support relief 

activities to the orphan and 

homeless handicapped.” 

 

 

 

 
Je moet er toch niet aan denken dat 
rond deze hutten corona uitbreekt… 

 
 

 

Website en Facebook  
http://www.stichtingsantosh.nl/  

Het uitdelen van goederen 

 

Voor het uitdelen van de goederen wordt 

eerst goed gekeken waar de nood het hoogst 

is. Dorpen worden specifiek geselecteerd.  

Wilt u bijdrage aan de COVID-19 Relief 

Activities? Maak dan een bedrag over OVV 

COVID-19 naar Stichting Santosh NL25 INGB 

0009401974.   

http://www.stichtingsantosh.nl/

