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N i e u w s b r i e f   S J J N   September 2020 

 
 

In deze nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland beginnen we met berichten uit India 
over de corona-pandemie, wat het betekent voor mensen in Dhandhuka en de reactie van de 
zusters op Jeevan Jyot. Het zal niet verbazen dat de bijeenkomst ter ere van het 25-jarig 
bestaan van de stichting voor onbepaalde tijd is uitgesteld, net als het bezoek van Rogier aan 
Dhandhuka om te bepalen of we de Jeevan Jyot school weer kunnen gaan ondersteunen.  
 

Corona in India 
De corona-uitbraak binnen de perken houden in een land als India is een haast onmogelijke 
taak. Het land heeft 1,4 miljard inwoners; een groot deel van de mensen woont dichtbij elkaar, 
is niet gewend om persoonlijke afstand te houden en weet weinig tot niets van virussen en 
moderne gezondheidszorg. Veel mensen laten zich makkelijk van alles wijsmaken op medisch 
gebied. Daarnaast heeft het grootste deel van de bevolking geen enkele buffer om een periode 
minder te werken en minder inkomsten te hebben; doorgaans kunnen ze zich die luxe niet 
permitteren en nemen het risico op corona-besmetting om hun gezin te kunnen onderhouden.  
 

Internationaal gezien heeft India op dit moment het hoogste aantal nieuwe besmettingen per 
dag; zo’n 90.000. Het totale aantal corona-besmettingen ligt rond de 4,2 miljoen. Opmerkelijk 
genoeg zijn het aantal dagelijkse sterfgevallen aan corona (rond de 1000) en het totaal aantal 
stergevallen (tot 5 sept. zo’n 70.000) niet zo hoog als je zou verwachten op basis van 
gemiddelden in andere landen met een stevige corona-uitbraak. Er zijn relatief weinig oude 
mensen en ook weinig mensen met overgewicht, suikerziekte en longaandoeningen en daarin 
ligt een deel van de verklaring. Medici vermoeden dat mensen in India (behalve de urbane, 
rijke elite) een relatief sterk immuunsysteem hebben opgebouwd wat hen nu helpt om ook de 
corona-aanval beter af te slaan. Het is een feit dat er zoveel ziektes en virussen welig tieren 
in India dat je wel een sterk immuunsysteem moet hebben om behoorlijk gezond te overleven. 
 

Corona in Dhandhuka 
Dhandhuka is een stadje met zo’n 40.000 inwoners. Er is één overheidsziekenhuis en een 
handvol privé-klinieken (voor vruchtbaarheid, kanker, brandwonden). In april kwam de corona-
uitbraak op gang in Dhandhuka. Tot vandaag is er geen testcapaciteit in Dhandhuka zelf. Men 
kan zich laten testen in Ahmedabad, zo’n 100 km verderop, maar bijna niemand doet dat. 
 

De kinderen op de Jeevan Jyot school zijn in april naar hun families in de dorpen gestuurd. 
Dat was maar zo’n twee weken eerder dan het eigenlijke einde van het schooljaar. In juni is 
het schooljaar niet begonnen zoals zou horen. Voor enkele lessen worden YouTube filmpjes 
gemaakt en op internet gezet, maar veruit de meeste lessen worden helemaal niet gegeven. 
Bovendien hebben de meeste kinderen geen mobiel, computer en internetverbinding om een 
les op YouTube te kunnen volgen. Slechts een paar meisjes die in of vlakbij Dhandhuka stad 
wonen, komen naar de zusters en krijgen 
daar op gepaste afstand les. Alle andere 
kinderen lopen een flinke achterstand op 
in hun scholing. Wat nog veel erger is: als 
kinderen eenmaal niet meer uit hun 
dorpen naar de Jeevan Jyot school 
komen, is er een aanzienlijke kans dat ze 
helemaal niet meer terug naar school 
komen zodra het weer kan, omdat ze dan 
inmiddels op het land werken, een 
baantje hebben of iets anders voor het 
gezinsinkomen doen. 
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Aangezien de meisjes in juni niet terugkwamen naar het 
meidenverblijf, hadden de zusters meer tijd vrij om aan 
gezondheidszorg te besteden. Mensen durfden veelal niet 
naar de polikliniek te komen en daarom trokken de zusters 
met hun jeep de dorpjes in. Ze hebben veel voorlichting 
gegeven over corona, over besmettingen, persoonlijke 
hygiëne en ze konden ook mondkapjes uitdelen die ze via 
de kerk hadden gekregen. Van geld dat bestemd was voor 
de meisjes en hun lessen, hebben ze desinfectiemiddelen gekocht en nog veel meer 
mondkapjes en ook al de diesel betaald om de dorpjes te kunnen bezoeken. Ze hebben niet 
veel mensen met corona-verschijnselen hoeven verplegen; dat was een meevaller. Over het 
algemeen lijken mensen niet bang te zijn voor corona; er is al zoveel in hun leven wat hen 
mogelijk bedreigt; ze zien corona als “nog weer een bedreiging”, maar ook niet meer dan dat.  
 

In de meeste dorpjes zijn vrouwengroepen. De groepen worden meestal opgericht rond 
moeder- en kindzorg of andere gezondheidszorg. Vrouwen van verschillende kasten die zelf 
vaak amper naar school zijn geweest, komen (meestal) tweewekelijks bij elkaar in groepen 
van 8 tot 20 vrouwen en krijgen voorlichting. In deze samenkomsten slurpen zij de informatie 
op over goede voeding, kinderziektes, watertekort, plantenziektes, maar ook over het geweld 
tegen vrouwen, onderdrukking door mannen en andere gevoelige onderwerpen. In de groepen 
sparen de vrouwen en geven ze elkaar leningen van dat spaargeld. Na verloop van tijd staan 
vrouwen sterker in hun schoenen en zijn ze onafhankelijker van hun vader, man en/of zonen. 
Ook weten ze beter wat ze moeten doen bij gezondheidsproblemen en zijn ze minder het 
slachtoffer van kwakzalvers, onzinverkopers of geldschieters. Vanaf april/mei werden deze 
bijeenkomsten gebruikt om vrouwen voor te lichten over corona en de besmettingen. Dit werkt 
effectief en sloeg ook in deze situatie goed aan. 
 

De zusters zijn blij dat ze veel hebben kunnen betekenen voor mensen in Dhandhuka in deze 
corona-uitbraak. Al konden ze niet veel mensen ontvangen in de polikliniek, ze hebben juist 
de mensen opgezocht in hun dorpjes, in hun huizen; in hun gezinnen. Dat was waardevol en 
werd ook bijzonder gewaardeerd door de dorpelingen. Ook zijn de zusters erg tevreden over 
de bijeenkomsten van de vrouwengroepen en willen ze deze graag gaan versterken. 
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Financiële zaken 
Het bestuur heeft akkoord gegeven dat het geld dat was bestemd voor het onderwijs en voor 
het meidenverblijf, nu een prima bestemming heeft gehad in gezondheidsvoorlichting en het 
voorkomen van corona-besmettingen.  
 
De zusters hebben ons verzocht om aankomende financiële bijdragen te mogen gebruiken 
voor 1) het verder versterken van de polikliniek (aanvullen van voorraden van medicijnen, 
natuurlijke huid-crèmes en eenvoudige hulpmiddelen) en daarnaast voor 2) begeleiding van 
vrouwengroepen in dorpen (zie boven) en materiaal voor medische voorlichting in die groepen.  
Aangezien het bestuur op korte termijn geen besluit kan nemen over het al dan niet hervatten 
van steun aan de Jeevan Jyot school via pater Jesuraj, gaan wij graag akkoord met dit verzoek.  
 
Overstroming 
Deze nieuwsbrief was al grotendeels geschreven, toen we foto’s per whatsapp kregen vanuit 
Dhandhuka van een compleet ondergelopen Jeevan Jyot campus. Klaarblijkelijk heeft het in 
een paar dagen zoveel geregend en konden rivieren het water niet aan, zodat grote delen van 
de Dhandhuka provincie onder water staan. Alleen huizen en gebouwen met hoge betonnen 
vloeren lijken nog droog te zijn. We hebben nog geen details, maar dit betekent dat mensen 
geen droge draad meer aan hun lijf hebben, niet-al-te-sterke huizen in elkaar vallen en boeren 
hun zaden kwijt zijn om straks te zaaien. Daar bovenop bestaat er een hoog risico op ziekten 
die door water verspreid worden, zoals cholera en tyfus. Zo blijkt de corona inderdaad een 
extra bedreiging, terwijl de vaak terugkerende bedreigingen van cholera en tyfus ook nu weer 
op de loer liggen. Hopelijk zakt het water snel en kunnen rivieren het weer afvoeren. 
  

 
 
 
25-jarig jubileum 
In de vorige nieuwsbrief werd u allen uitgenodigd voor een bijeenkomst ter ere van het 25-jarig 
jubileum van de stichting. We hadden graag willen terugblikken en de koers voor de komende 
jaren willen bepalen. Echter, in deze corona-tijd kunnen we een dergelijke bijeenkomst niet 
organiseren en stellen we deze dan ook voor onbepaalde tijd uit.  

 
Met vriendelijke groeten, Jannie Witziers, Somaye Dehban, Gideon Bolt en Rogier Verschoor. 
 


