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'Elke twee minuten hoor ik het geluid van een ambulance!  
Alle ziekenhuizen liggen vol met coronapatiënten.  

Er zijn geen bedden meer vrij…’ 
Ramesh Babu, directeur EFICOR (India) 

 

 

Verwoestende corona-uitbraak in India en Nepal 

In India voltrekt zich een ongekende ramp. De coronabesmettingen lopen in een 
verschrikkelijk hoog tempo op, er is een groot tekort aan zuurstof en het aantal 
overledenen is zo hoog dat de crematoria het niet meer aan kunnen. Steeds meer Indiërs, 
waaronder ook jongeren en kinderen, belanden in het ziekenhuis. Maar in veel ziekenhuizen 
is er inmiddels geen plek meer.  

Door de lockdown verliezen juist de allerarmsten hun inkomen, medische zorg slurpt hun 
laatste spaargeld op en als kostwinners wegvallen dreigt ondervoeding of zelfs honger.  

We zijn geraakt door het enorme leed waar India en onze lokale partners momenteel mee 
te maken hebben. Samen met onze lokale partners EHA en EFICOR komen we in actie om 
de meest kwetsbare mensen te beschermen. Met name op het platteland, waar de toegang 
tot zorg nog beperkter is dan in de grote steden.  
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Wat doet Tearfund? 
Tearfund verleent wereldwijd noodhulp via lokale partners. Zo zijn we ook aanwezig in 
India.  

Onze partners zijn daar volop betrokken in de coronazorg.  

• het opzetten van quarantainecentra. Zo kunnen we mensen die besmet zijn met 
het coronavirus opvangen en voorkomen we dat zij andere mensen besmetten. 

• het lokaal faciliteren van vaccinaties en de registratie daarvan, zodat mensen niet 
ver hoeven te reizen om ingeënt te worden. 

• het geven van voorlichting over hoe mensen zich kunnen beschermen tegen het 
coronavirus. Vanwege hun bereik betrekken we daar lokale kerkleiders bij.  

• het ondersteunen van mensen die door corona geen inkomen meer hebben. We 
geven financiële ondersteuning om de lockdown door te komen en ondersteunen 
mensen bij het genereren van een alternatief inkomen.  
 

Corona Noodhulpfonds 
We zijn geraakt door het enorme leed waar India momenteel mee te maken heeft. Met uw 
hulp kunnen we levensreddende medische zorg verlenen, mensen voorlichting geven over 
hoe ze zich kunnen beschermen en gezinnen helpen die bedreigd worden door honger.  
Zo verlenen we ook hulp in Syrië en Zuid-Soedan, waar oorlog en corona een gewelddadige 
mix opleveren. Dat doen we in veel zwaar getroffen landen met ons Corona 
Noodhulpfonds. 

 
Helpt u mee? 
Steun ons Corona Noodhulpfonds! U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer 
NL32 ABNA 0501 0303 01 t.n.v. Tearfund, onder vermelding van Corona Noodhulpfonds. 
Alvast hartelijk dank! 


