Beste parochianen, vrienden/vriendinnen van SVD ,
Ons parochiebestuur gaf mij de gelegenheid u te informeren over de slechte situatie in mijn
moederland India, waar corona zulke diepe wonden heeft geslagen. Hoewel er in eerste instantie
weinig of geen Covid-19 voorkwam, veranderde de situatie nadat duizenden naar de grote steden
trokken voor verkiezingen en gebedsdiensten. De massa mensen bracht vanuit die grote steden het
virus mee terug naar de dorpen en daar verspreidde het zich alom. U leest erover in de krant en ziet
het op de TV. Verrassend was het voor mij van vele bekenden en onbekenden een gift te mogen
ontvangen voor de hulpactie die wordt gevoerd voor mijn thuisland.
Ik ben wanhopig bij het zien van de crisis van mijn volk zei mijn pastoor in de deelstaat Kerala in India
tijdens een telefoongesprek op 13 mei. Hij zei dat talloze mensen positief zijn getest op corona en
zich naar ziekenhuizen haasten. Maar er is niet genoeg plaats of faciliteiten in de ziekenhuizen. Ik
weet uit de ervaring van mijn zuster in het klooster van Moeder Teresa hoe moeilijk en riskant het is
als je eenmaal begint te hoesten en de zuurstofverzadiging daalt. Ik ben hulpeloos hoorde ik vaak
tijdens telefoongesprekken. Bij het lezen van het nieuws uit India bleek dat per dag meer dan
414.188 positieve gevallen waren en het sterftecijfer ruim 4.529 personen bedroeg. De regering van
India heeft aangegeven, dat er tot nu toe 27 miljoen personen positief getest zijn en 3 miljoen
mensen door Covid-19 zijn overleden. Maar deskundigen en journalisten zeggen dat er veel meer
gevallen zijn. Hoewel ik veel gebeden heb en noveenkaarsen heb aangestoken, begon ik onrustig te
worden, denkend aan wat ik kan doen voor de lijdende mensen in India.
Op 19 mei aan het eind van de PG-bijeenkomst in Maassluis deelde ik mijn persoonlijke gevoelens
met de groep en onmiddellijk stelden enkele leden mij voor om een brief te schrijven aan de
parochianen en hen om hulp te vragen. Voordat ik naar bed ging schreef ik een brief aan pastoor
Charles en enkele van mijn SVD vrienden. Onmiddellijk kwam het parochiesecretariaat in actie. Er
werd een brief geschreven, die naar alle secretariaten werd verstuurd over mijn oproep en stuurde
een aankondiging naar alle parochianen. Intussen schreven enkele van mijn SVD-vrienden en mijn
persoonlijke vrienden ook naar hun familie en vrienden en naar enkele bedrijfsorganisaties en NGO's
om hulp te vragen voor coronapreventie kits. In totaal mochten we tot nu toe € 5439,00 ontvangen.
Zoals u weet, is de coronapreventie kit bedoeld om besmetting met het virus te voorkomen en
ervoor te zorgen dat mensen onnodig naar ziekenhuizen te gaan. Het pakket van de kit bevatte 95
mondkapjes, een digitale thermometer, een "heet water inhalator", een liter hygiënische gel en
Paracetamol. U weet wellicht dat wij in India niet het systeem van de ‘huisdokter’ kennen, noch een
verzekering voor iedereen. In geval van plotselinge ziekte is men gedwongen naar een ziekenhuis te
gaan. Dit is voor de gewone man onbetaalbaar. Tijdens deze coronaperiode zijn velen hun baan
kwijtgeraakt. Daarom is het geld niet alleen gebruikt voor de distributie van coronapreventie
pakketten, maar ook voor de distributie van levensmiddelen aan arme mensen die het slachtoffer
zijn geworden van de langdurige lockdown en het tekort aan levensmiddelen.
Ik ben u zeer dankbaar voor uw royale bijdrage en dank u voor uw medeleven en solidariteit met
mijn landgenoten in India . Voor veel getroffenen is het leven niet meer hetzelfde. Ik hoop en bid dat
we met deze inzamelingsactie onze solidariteit met de lijdende mensen hebben getoond en onze
helpende hand hebben uitgestoken, als behorend tot één universele familie.
Nogmaals dank voor uw solidariteit, meeleven en royale giften .
Met vriendelijke groeten
Pater Avin Kunnekkadan SVD

