
NOODHULP CORONACRISIS INDIA
Het coronavirus heeft een enorme impact op onze projecten. Niet alleen het virus zelf, maar ook de
maatregelen tegen de verspreiding ervan hebben verstrekkende gevolgen. In India, waar
partnerorganisatie CNI-SSG werkzaam is, werd al snel duidelijk dat het land in lockdown moest.
Veel arme gezinnen binnen het KARE-programma van CNI-SSG, kwamen zonder inkomen te zitten
omdat werken niet meer mocht of kostwinners ontslagen werden. Kwetsbare families hadden
hierdoor geen geld meer voor voedsel. CNI-SSG moest overstappen op noodhulp om de zwaar
getroffen gezinnen door de crisis te helpen. De resultaten van april en mei 2020 zijn bekend en
zijn te lezen in deze factsheet.



In India leeft het negatieve stigma dat het ontvangen van voedsel vanuit
liefdadigheid niet geaccepteerd is. Door het geven van geld konden de
gezinnen zelf keuzes maken, waardoor hun zelfvertrouwen en
zelfstandigheid niet in het geding kwamen.
De behoeften van gezinnen en families zijn anders dan voor het gros van
de mensen. Met het ontvangen geld konden zij zelf kiezen wat het
belangrijkst was voor hen op dat moment.
Er was beperkte steun vanuit de overheid. Deze is alleen toegankelijk
voor diegenen die over identificatie documenten beschikten. Veel van de
gezinnen binnen het KARE-programma hebben deze niet in hun bezit en
vielen daarom buiten de boot.
Geen geld voor eten betekent geen geld voor gas. De noodrantsoenen
boden verlichting voor korte tijd, want het gas waarop de gezinnen koken
raakte al snel op.

UITDAGINGEN
CNI-SSG is op een gegeven moment overgestapt van het uitdelen van
noodrantsoenen (rijst, meel) naar het distribueren van enveloppen met geld.
Dit had alles te maken met de volgende uitdagingen:
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mensen geholpenmensen geholpen

Enveloppen met cash uitdelen zodat families zelf konden beslissen wat voor hen het belangrijkst was
Huisbezoeken om behoeften te inventariseren en ondersteuning te bieden waar nodig
Telefonische consulten om families bij te staan
Noodrantsoen distribueren onder de families

NOODHULP
Met hulp van donaties heeft CNI-SSG in de maanden april en mei de volgende noodhulp kunnen bieden:

april & meiapril & mei


