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BENG NIEUWSBRIEF         28 JULI 2020 

 

BenG activiteiten tijdens Corona 
 
Beste donateurs, 
 
Deze BenG-nieuwsbrief brengt u op de hoogte van het laatste nieuws rond de BenG-
projecten in India. Die zijn op het moment volledig gericht op voedselhulp in de dorpen waar 
BenG aanwezig is. We doen vanuit BenG een dringende oproep voor uw hulp: zonder uw 
donatie kunnen wij het geven van deze voedselhulp niet lang meer volhouden.  Onze 
secretaris Theo Waegemaekers gaat in een bijlage in op de cijfers en de medische toestand 
rond Corona in India, specifiek gericht op Tamil Nadu. 
 
In Nederland is de zomer in volle gang. Onze wereld is weer bijna helemaal open: 
restaurants, bioscopen en het strand zijn terug van weggeweest. Maar hoewel het in 
Nederland beter gaat, kampen andere Europese landen met regionale uitbraken en de rest 
van de wereld staat er vaak nog slechter voor. BenG is altijd nauw betrokken geweest met 
de situatie in India, specifiek in de dorpen rond Natham, waar we veel van onze projecten 
uitvoeren. Ook nu houden we de onze dorpen goed in de gaten: regelmatig stuurt onze 
partner ter plaatse, Chandra, ons updates over “onze” dorpen. 

 
Deze updates tonen een steeds 
zorgelijker beeld van de situatie in en 
rond Natham. Voor het eerst zijn er 
dodelijke slachtoffers gevallen in de 
dorpen waar BenG actief is met de 
projecten. Zo is een grootouder van een 
meisje in ons Drop- out center overleden 
en zit zij samen met haar op in 
quarantaine. . Ook het aantal 
besmettingen loopt nog altijd op: de piek 
is er nog niet, maar het ziekenhuis in 
Natham is inmiddels vol, evenals het 
noodhospitaal in de openbare school. 
Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat 
Natham en omgeving in volledige 
lockdown zit. De winkels zijn dicht, 
niemand mag de straat op en dagloners 
zitten zonder werk. 
In de dorpen liggen daardoor ook de 
BenG-projecten stil. Scholen zijn dicht, 
evenals het Drop-out center en ook de 
microkrediet projecten leveren op het 
moment niets op.  
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Er dreigt een hongersnood door het wegvallen van deze inkomsten. BenG heeft daarom 
besloten een noodfonds voor voedselhulp op te zetten. Dit noodfonds heeft sinds de start 
begin april ruim de helft van de tot nu toe benodigde € 12.000 opgeleverd.  
 
Chandra en een team van vrijwilligers delen pakketten uit met noodzakelijke producten erin, 
zodat de gezinnen voorlopig kunnen overleven.  
 

Mede dankzij vele donaties zijn we met de vijfde ronde voedselhulp voor 115 gezinnen 
gestart. De crisis is echter nog lang niet voorbij, en de noodbuffer van BenG begint te 
slinken. In dit tempo haalt BenG het niet om gedurende de komende maanden gezinnen van 
voedsel te blijven voorzien. Om zoveel mogelijk mensen voor honger te behoeden, moeten 
nu alle zeilen bij worden gezet. Daarom nogmaals het verzoek: helpt u ons mee Indiase 
gezinnen van voedsel te voorzien? Uw donatie kan een gezin de crisis door helpen!  
 
 

Blijf geven om hen te laten overleven. 
Zonder jullie hulp hebben onze projecten in India geen toekomst. Als je BenG niet uit het 
oog en hart verloren bent zien wij jouw bijdrage ook dit jaar graag tegemoet.   
 
Dat kan online via  https://bengprojecten.nl/geef-nu/  of  rechtstreeks door overmaken op de 
bankrekening van BenG: NL73 INGB 0000 534 534. 
En uiteraard blijft jouw donatie aftrekbaar conform de ANBI regeling.  
 

Bedankt voor je GIFT! 

Paul Heuts, Bestuur BenG 
 

 

https://bengprojecten.nl/geef-nu/
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Update Corona in Tamil Nadu 
 
Het aantal besmettingen per dag loopt nog steeds op in India. Landelijk zijn het er nu 40.000 
per dag, waarvan 5500 in Tamil Nadu. In totaal zijn het er in India nu meer dan 1,25 miljoen, 
waarvan 250.000 in de laatste week! Vanaf medio mei (5000 besmettingen/dag in heel 
India) tot nu is er elke 3 weken een verdubbeling van het aantal nieuwe gevallen/dag gezien. 
 

In de eerste maanden kenden de 
steden Mumbai en Delhi de 
meeste gevallen. Inmiddels heeft 
de hoofdstad van Tamil Nadu, 
Chennai (een stad met ruim 7 
miljoen inwoners), al meer 
besmettingen per miljoen 
inwoners dan die andere twee 
steden. In heel Tamil Nadu zijn er 
in totaal meer dan 189.000 
besmettingen, wat het tot een van 
de zwaarst getroffen staten in 
India maakt. 

 
Het aantal doden in Tamil Nadu is afgezet tegen het 
aantal besmettingen, nog relatief beperkt, ruim 3100. 
Zo komt men tot een sterftecijfer van 1.6% van het 
aantal besmettingen, tegen 2.4% over heel India. Er 
wordt relatief veel getest in Tamil Nadu, meer dan 
50.000 testen per dag, maar contactonderzoeken 
zoals die nu in Nederland plaatsvinden zijn maar 
beperkt mogelijk.   
 
De gestage toename van het aantal gevallen per dag 
vanaf half maart – ondanks de (in striktheid 
wisselende) lockdown – is zeer verontrustend. Ook 
zien we dat er steeds meer lokale besmettingshaarden 
optreden, ook op het platteland.  
 
Al met al een ongekende, dramatische situatie die 
extra hard aankomt bij de mensen met een zwakke 
economische positie.  
 
Theo Waegemaekers 
Secreatris BenG 
 
 

 
Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen of 

kijken 
op onze website: 

www.bengprojecten.nl 
 

Secretariaat BenG: Onze 
bestuursleden en 

vertegenwoordigers in India 
zijn te 

bereiken via het secretariaat. 
Mail: 

secretariaat@bengprojecten.nl 
 

Interesse in  
vrijwilligerswerk? 

Kijk op: 

https://bengprojecten.nl/word-
vrijwilliger/ 
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