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KERSTACTIE 2020 
Bij Pro-Vision (zie hiernaast) is een project gestart voor het 
ophalen van gehandicapte jongeren van hun thuisadres om 
therapie te krijgen in het centrum. Onze stichting hoopt € 5000 
op te halen voor de aanschaf van een bestelauto om dit 
transport te kunnen realiseren voor kinderen die in de 
omgeving van Mylaudy wonen maar waarvan de families niet 
de middelen hebben om de kinderen naar het centrum te 
vervoeren. Het is de bedoeling om iedere dag 10 kinderen te 
kunnen vervoeren. Bij onzen jaarlijkse kerstactie willen we bij 
dit project met u stilstaan. 
Pro-Vision staat garant voor de kosten van chauffeur en 
brandstof/onderhoud van het vervoermiddel. Aan eenieder die 
onze stichting een warm hart toedraagt dus de vraag om dit 
jaar met Kerst te denken aan onze partner ProVision en het hun 
mogelijk te maken door te gaan met hun belangrijke werk waar 
de centrale en regionale overheden niet aan toe komen. 
U kunt uw Kerstbijdrage voldoen op rekeningnummer: 
NL38 RABO 0169 2315 85 
t.n.v. Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. 

Tamil Nadu en de pandemie 

Het eerste geval van corona in Tamil Nadu werd gerapporteerd 

op 7 maart van dit jaar. Op 15 november hebben meer dan 

750.000 inwoners positief getest op het Coronavirus. In totaal 

meer dan 11.000 doden zijn hierdoor te betreuren. 

De ineffectieve behandeling van de pandemie door de centrale 

en staatsregering, geprolongeerde lockdowns en gebrek aan 

kennis en nonchalance van de grote meerderheid van de 
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Beste sponsors en 
vrienden van de 
Stichting 

Dit is de eerste nieuwsbrief van 
de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-
India. Met deze nieuwsbrief 
proberen we de projecten en 
initiatieven die u door de jaren 
heen trouw hebt gesteund, 
dichter bij u te brengen. U kunt 
deze brief zo’n 4 a 5 keer per 
jaar verwachten. We zijn nog 
bezig te bepalen wat de beste 
frequentie is. We willen u niet 
bombarderen met informatie 
maar ook niet vermoeien met 
herhalingen. Alle relaties, 
waarvan het email-adres 
bekend is, gaan de brief 
rechtsreeks ontvangen. De 
nieuwsbrief zal ook verschijnen 
op onze website. 
We hopen dat deze vorm van 
informeren bij U in de smaak zal 
vallen. 
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mensen heeft de problemen van Tamil Nadu verder verscherpt 

en verdiept. 

Op micro-niveau is het effect gereflecteerd in het leven en de 

bezittingen van individuen en hun gezinnen. Het zwaarst 

getroffen zijn immigranten van andere staten die terug moesten 

terugkeren naar hun geboortegrond door de lockdown en het 

gebrek aan inkomen door wegvallende werk. 

Ook al omdat het openbaar vervoer helemaal kwam stil te 

liggen, gebruikten sommigen fietsen en anderen tweewielers 

om terug te keren. Weer anderen moesten kilometers lang te 

voet met hun kinderen en schamele bezittingen. Sommigen 

stierven onderweg en bereikten nooit hun thuisland. Gezinnen 

met kinderen met een beperking zijn een andere categorie die 

zwaar getroffen zijn door Corona, ook al omdat ze al arm waren 

en slecht in staat waren om hun kinderen van de benodigde 

behandelingen te voorzien. Toen het inkomen verder wegzakte 

waren ze niet meer in staat om toegang te hebben tot de 

nodige therapieën. Op die manier werd de vooruitgang door 

therapieën in de afgelopen periode in zijn geheel tenietgedaan. 

Terwijl de stadsdagloners hun inkomen verloren en 

terugkeerden naar waar ze vandaan kwamen, kreeg ook het 

inkomensniveau op het platteland zware klappen te verduren. 

Door de terugkerende mensen uit de grote steden daalde het 

inkomen op het platteland. En de armen werden armer… 

Zij die hun inkomen verdienden uit toerisme en de hospitality 

industrie hadden plotseling geen inkomen meer omdat die 

sectoren bruusk tot stilstand waren gekomen. Hierbij valt te 

denken aan hotelmedewerkers, gidsen, kleine winkeleigenaars 

en andere medewerkers in toeristische plaatsen en hun 

gezinnen.  Slechts enkelen is het gelukt alternatief werk te 

vinden. 

Een ieder die de Nieuwsbrief per post ontvangt, roepen wij op 

om het e-mailadres door te geven zodat we de Nieuwsbrief 

digitaal kunnen versturen. 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een mail te 

sturen naar onze stichting (mailadres toevoegen) onder 

vermelding van uw naam en adres.
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Pro-Vision 

Pro-Vision is een Indiase stichting 
die werkt met jongeren, zowel die 
met lifestyle problemen als 
jongeren met een beperking. Het 
werkgebied van Pro-Vision is het 
uiterste zuiden van Tamil Nadu, 
het Kanyakumari district. De 
belangrijkste programma’s voor 
ProVision zijn o.a. het 
Orthopedisch Centrum,  het 
Innovatief Leren hub, de 
Prothesewerkplaats en de 
Capacity Building. 
Onze stichting werkt sinds 2015 
samen met ProVision en indirect 
ook met het kinderziekenhuis in 
Vellamadam, met Rucode India  
en scholen. In totaal is meer dan 
€ 23.000 toegekend aan 
projecten, verbonden met 
ProVision. 
Naast ondersteuning van 
projecten met geestelijk 
gehandicapte kinderen, 
bewustzijnsprogramma’s voor 
jongeren en een aantal medische 
voorlichtingsprogramma’s in 
dorpen is ook steun verleend aan 
Mylaudy, een centrum voor 
orthopedische hulp aan kinderen. 
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