
 
 

BenG nieuwsbrief – december 2021.  

Beste donateurs, sponsors en belangstellenden, 
 
Weer zit Nederland in lockdown onder de kerstboom. Het is 
een bewogen jaar geweest voor ons allemaal en wat de 
toekomst brengt is onzeker. Gelukkig blijkt dat jullie, ook in 
moeilijke tijden, er keer op keer voor kozen om anderen te 
helpen deze pandemie het hoofd te bieden. Bij de vorige 
lockdown in december 2020 keken wij terug op een jaar waarin 
het gangbare werk van BenG in India vrijwel tot stilstand kwam. 
Een periode waarin BenG dankzij jullie inzet zes voedselrondes 

kon organiseren om de hoogste nood binnen onze doelgroep het hoofd te bieden. Begin 2021 
dacht India corona onder de knie te hebben. Het virus sloeg echter dubbel zo hard toe in de 
tweede golf (maart tot augustus), dus in mei 2021 werd een tweede complete lockdown 
afgekondigd.  De scholen en ook het Drop Out Center (DOC) moesten weer sluiten. De familie 
van Chandra, de directeur van MERDS, werd zwaar getroffen toen zijn moeder, vrouw en zoon 
opgenomen werden in het ziekenhuis. In mei is Chandra’s moeder aan Covid overleden.  
 
Hoewel de Indiase overheid gedurende de totale lockdown een vangnet voor de primaire 
levensbehoeften heeft geregeld, heeft BenG in afgelopen juli nog in een zevende 
hulpprogramma voorzien.  Dit programma was gericht op het verhogen van de 
vaccinatiebereidheid en het wegnemen van vaccinatieangst: MERDS heeft in de BenG-
dorpen beschermende en sanitaire middelen verstrekt, zoals mondkapjes, zeep en 

desinfecterende gel). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ook in 2021 heeft Corona grote invloed gehad op de core business van BenG: onderwijs en 

microkrediet. De scholen en het hoger onderwijs bleven gesloten tot september 2021.  De 

gelukkigen die internet hadden, kregen online onderwijs.  Het DOC  heropende in juli met het 

dagprogramma waarbij kleine groepjes kinderen gespreid over de dag les kregen. Ieder kind 

ontving dagelijks een voedzame maaltijd.  Iedere leerling kreeg een volledige boekenset met de 

door de overheid voorgeschreven boeken. Bij de heropening van de scholen, medio september, ging 

het DOC weer over tot het reguliere avondprogramma.  

Heropening van het reguliere 
avondonderwijs in september 2021 
(studie en maaltijd) 
 

Eind november organiseerde MERDS een 

ouderavond om de ouders in te lichten over 

de gevolgen van de achtereenvolgende 

Covid-19 lock-downs op het onderwijs van 

hun kinderen en de programma’s die het 

DOC draait om hun kinderen zo goed 

mogelijk op niveau te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

In november ontvingen de zeven studenten die nog in het 

programma zaten hun studiebeurs voor het schooljaar 2021-

2022; zij hopen in april 2022 af te kunnen studeren. Gedurende 

de lockdown was alle hoger onderwijs alleen online te volgen. 

Deze studenten hebben zoveel mogelijk de internet faciliteiten 

en laptops  in het DOC gebruikt, zodat zij rustig en 

geconcentreerd konden studeren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook onze SelfHelpGroepen van vrouwen die microkrediet kregen, zijn zwaar getroffenen door de 

lockdowns als gevolg van Covid-19.  Hoewel er eind 2020 – tussen de lockdowns - nog een klein 

microkrediet is verstrekt aan een zelfhulpgroep in Karaikundu, heeft MERDS de terugbetaling van 

de leningen tijdelijk stopgezet.  Omdat het 

aan- en afvoeren van grondstoffen en 

eindproducten stilviel kon er niets 

geproduceerd worden. Gelukkig herstelde 

de economie zich relatief snel, zodat in 

december  vrijwel alle leningen afgelost 

zijn. Dit biedt MERDS de kans om nieuwe 

microkredieten uit te zetten. 

 

Vlechtsters van palmbladeren uit Karaikundu ontvangen hun microkrediet op hun bankboekje. 

 

 

 



 
 

 

Hoe de corona pandemie zich verder 

zal ontwikkelen in India is evenals in 

de rest van de wereld onvoorspelbaar. 

India zit in de uitloop van de tweede 

Covid-19 golf.  

De eerste gevallen van omicron zijn 

ook hier geconstateerd, ondanks de 

strenge reisbeperkingen vanuit het 

buitenland. 

Het vaccinatieprogramma wordt serieus aangepakt. Bij het verschijnen van deze nieuws brief was 

ruim 80% van de bevolking, boven 18 jaar, 1x gevaccineerd en circa 40% heeft twee doses 

ontvangen. Met de huidige vaccinatiesnelheid zou de gehele Nederlandse bevolking binnen 7 dagen 

twee prikken kunnen krijgen. 

Wij willen jullie hierbij nogmaals bedanken voor jullie blijvende support. In 2021 konden wij onze 

regulier projecten draaiende houden met € 11.000. Aan corona hulp werd een extra € 3500 besteed.  

Maar we durven het nog wel een keer te herhalen:  

Jullie donaties blijven van harte welkom op onze ING rekening: NL73 INGB 0000 534 534 t.n.v. Sticthing 

BenG projecten. BenG heef een ANBI status waardoor uw giften aftrekbaar zijn van uw 

inkomstenbelasting. (Volledige informatie op onze website: https://bengprojecten.nl/geef-nu/ ) 

 

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. 

 

Bestuur stichting BenG projecten 

 

 

 

 
 

     

   

 

https://bengprojecten.nl/geef-nu/

