Bedstes Børnehjælp
Skanderborg d. 18. juni2020

Kære medlemmer og kære faddere i Slumbørn- og Savera projekterne.
Allerførst tusind tak for alle jeres donationer. Sammen med de penge, som vi har
tjent på salg af tomatplanter og jeres kvartalsvise bidrag til fadderskaberne, blev det
til et anseeligt beløb, som nu er sendt ud til Tara i Delhi.
Endnu engang tak til jer alle for jeres bidrag, det gør en kæmpe forskel for liv og død
for de fattige i slumkvartererne i Delhi.
Som I måske nok har set i tv og dagspressen, er situationen i Delhi kaotisk. De tal for
døde og smittede der kommer frem, er i sig selv skræmmende, men når vi så kender
forholdene i slummen, kan vi godt være bange for at smittede og døde i det område
slet ikke er registreret.
Det er i hvert fald tilfældet med en af vore små sponsorpiger, Nandini, som døde
kun 12 år gammel. Hun blev nægtet adgang til hospitalet fordi hun havde høj feber,
hvorefter hun døde, måske af Corona eller måske en anden virus. Desværre er det
situationen, når de fattige forsøger at få lægehjælp, de bliver afvist alle steder.
Efter uger med total nedlukning er der slækket på restriktionerne, befolkningen har
nu lov til at færdes uden for deres hjem. Det er hensigten at få alle de mennesker,
som ikke har haft penge til mad tilbage i arbejde. Det har så til gengæld øget
smitterisikoen enormt.
Det er nu lykkedes Tara at få deres læge tilbage i området, så han sammen med
vores teenage sponsorbørn og Tara ansatte kan forsøge at hjælpe de fattige i
slummen.
Tara deler madrationer ud til så mange som de har midler til, men som Vikas skriver,
opstår der ofte tumult, fordi der er mange flere sultne end der er rationer til.
På hospitalet forsøger Tara at få iltanlæg, så man i det mindste kan hjælpe
patienterne med at få luft. Det skal lige tilføjes at temperaturen er 47 grader og der
er ingen aircondition i slummen.
Bestseller havde oprettet en pulje, hvor organisationer kunne ansøge om hjælp til
Corona hjælpemidler. I Bedstes Børnehjælp søgte vi sammen med Tara om hjælp til
hospitalet, desværre fik vi aflagt.
Vi vil selvfølgelig være meget opmærksom på andre muligheder for at søge, for som
Vikas frygter, at der lang tid fremover vil være brug for særlig hjælp.

Bedstes Børnehjælp har de sidste par uger haft en lille tomatbutik, uden for porten
Adelgade 33, Skanderborg. Der er høflig selvbetjening.
Vi har stadig tomatplanter, 2stk. for 25,- kr. (Mobile pay 500556)
Vi modtager stadig gerne bidrag på konto nr. 7176 - 1328732
Jeg vedhæfter sidste update fra Vikas
(den kan oversættes på Google translate)
Med venlig hilsen
På Bedstes Børnehjælps vegne
Lene Storm

Der deles madråvarer ud til familier, der selv er i stand til at lave maden.
Børn, hvor sygdom i familien forhindrer dem i at lave mad, får den
færdige mad serveret.

