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Nödhjälp för hemlösa i Indien

Paret framför sitt totalt förstörda hem.
Organen Amphan träffade 21.5.2020 det området i Kolkata, Indien, där vi arbetar. Den
var den kraftigaste organen på 20 år, och orsakade ett hopplöst läge för många fattiga
i området, de blev hemlösa. Vi är tacksamma för ditt stöd!
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Indien – vårt mest utmanande hjälpområde under pandemin
Utegångsförbud
Indiens regering grep in i corona situationen
med hårda tag. Fr o m mars månad utlystes
total utegångsförbud och indierna fick stanna
inne i sina hem under flera veckors tid. Man
riskerade böter eller misshandel om man gick
ut. De fattiga indierna är oftast daglönare, vilket betyder att om de inte arbetar dagligen,
kommer familjen att förlora sina inkomster.
Situationen är fortfarande allvarlig, då utegångsförbudet fortsatte länge. Eftersom man
inte fick gå till arbetet, hade man ingen möjlighet att tjäna uppehåll. Alla daglönare är i
behov av utomstående hjälp. Äntligen, efter
många veckors väntan i maj, fick man lov att
röra sig utomhus på morgonen mellan 07.00–
09.00. Lärare och pastorer tog tillfället iakt,
och förde mat till de barnens hemdörrar vilka
innefattas av vårt stöd. Situationen i hemmen
var sorgligt. Trots att vi hade fört mat för två
veckors behov till hemmen innan utegångsförbudet, hade maten tagit slut, då förbudet
förlängdes gång efter gång. Vi mötte familjer
som varit utan mat i längre tider. Vi försökte i
mån av möjlighet föröka mängden mat under
epidemin så att hela familjen skulle få någonting att äta.

Nya kontakter
Under en utdelningsresa gick en rispåse sönder. Läraren bestämde sig för att städa efter
sig på vägen hem. När läraren kom tillbaka till
platsen fanns där en gammal kvinna som håll
på att plocka upp risgrynen från gatan. Hon
skulle tvätta dem och äta dem. Hon hade inte
haft någonting att äta i en veckas tid. Den
gamla kvinnan fick sin egen RN risgrynspåse
och hon togs med i mathjälpen. Många nya,
fattiga hem har hittats och nya kontakter
knutits under den pågående epidemin. Gud
har en märklig förmåga att vända det onda
till någonting gott.

Det var ett tag sedan hon fick en tallrik mat.
Lyckligtvis kommer situationen att ändras nu,
tack vare din gåva.

Matleveranserna kan vara besvärliga ibland
under epidemin.

Utökad matutdelning
i Kolkatas slum
Under mars månad tog vi ansvar för matutdelningen i några nya gatuskolor i Kolkata.
Gatuskolor är icke offentliga skolor, där barnen som lever i hjärtat av slummen samlas
ett par gånger i veckan för att äta och tillika
lära sig baskunskaper i livet. Vår kontakt hälsar oss med följande ord: ”Jag tackar alla RN
stödjare av hela mitt hjärta. Jag vet att ordet
tack inte räcker till för att uttrycka den djupa
tacksamhet vi har, men vi vill att ni ska veta,
att vi uppskattar otroligt mycket er generositet. Ert ekonomiska stöd möjliggör regelbunden bespisning för 50 barn från de allra fattigaste förhållanden. Vi började dela ut mat
omedelbart när vi fick ta emot er gåva. Den
kom till ett stort behov.”
Mathjälpens betydelse förstärks under
svåra tider. Situationen är kritisk särskilt för
barnen, då RN skollunchen har varit den
enda dagliga måltiden för dem. Enligt dagens
information kommer skolorna att hålla stängt
i Indien åtminstone fram till mitten av juni.
Med hjälp av din gåva för vi nu mat till barnfamiljerna under morgon timmarna och de
som bor nära kan själva hämta torrvaror från
skolan.

Den här familjen har inte ätit på tre dagar. Tack
vare din hjälp, kommer de att få hjälp veckovis
härefter.

Jesus känner till, och ser särkilt dem som har förkrossade hjärtan. Han ser
dem som lever i hopplösa förhållanden och det gör vi också. Vår strävan
är att göra vårt yttersta för att visa dessa minsta Guds kärlek. Tack för att
också du deltar i arbetet med oss!
Varje gång när du ger till den
fattige, lånar du till Herren och kan
vara säker att Han belönar dig för
din goda gärning generöst (Ords
19:17). Var inte bekymrad, Han tar
hand om dig!
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SISTA SIDA VID DINA ADRESSUPPGIFTER.

REFERENSNUMRORNA. DU HITTAR DEM PÅ BREVETS
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