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EXTRA 
NIEUWSBRIEF 

Zullen Indische dalits eerder sterven van 
honger dan van het Coronavirus? 

Zuster Joshi en Paul Solomon sturen regelmatig 
nieuws over de impact van covid-19 op de werking van 
Balavikas. Niet enkel de gezinnen die gesteund 
worden door onze vzw maar ook vele gestrande 
migranten krijgen nu prioriteit.  

Het coronavirus verspreidde zich snel naar alle landen 
zonder onderscheid, zeker in India met een hoge 
bevolkingsdichtheid. Op 22 maart 2020 heeft de 
Indiase regering een plotselinge lockdown opgelegd 
met als doel de uitbraak van deze ziekte onder 
controle te houden. Dit had niet veel invloed op de 
rijken, de hogere middenklasse en overheids-
functionarissen. Deze sluit ing is echter een 
nachtmerrie voor dagelijkse veldwerkers, kleine 
verkopers, migrerende arbeiders, gezinnen en 
alleenstaande vrouwen omdat ze zonder werk vielen. 
Plots werden ze hopeloos en hulpeloos en bleven 
zonder voedsel, veilige schuilplaats en andere 
essent ië le dingen. Deze si tuat ie le idde tot 
hongersnood in talloze gezinnen in het hele Guntur-
district. 

Krantenknipsel waarop Paul 
Solomon (midden) te zien is bij een 
voedselbedeling

Zuster Joshi (links), Mumtaz (2de 
van links) tijdens een 
voedselbedeling aan het gezin van 
Sireesha

Voedselbedeling aan familie van 
Thirupathamma door Paul Solomon



extra Nieuwsbrief vzw Balavikas juni 2020 2

Gevolgen op sociaal, economisch en 
gezondheidsvlak 

Met de sociale, economische en gezondheids-
problemen als gevolg van covid-19 zijn veel struc-
turele ongelijkheden aan het licht gekomen, zoals 
sociale discriminatie, gendervooroordelen en 
ongelijke verdeling van hulp door de overheid. Veel 
mensen staan niet op de lijst van volkstellingen en 
leven zonder identiteit. Zij hebben geen rantsoen-
kaart en genieten niet van alle rechten. Balavikas 
heeft de families die geen hulp kregen van de 
overheid of van NGO’s extra geholpen. Omdat de 
hele staat van Andhra Pradesh in de rode zone valt, 
hadden zuster Joshi en Paul Solomon speciale 
toestemming van de overheid en de Districtsrechter 
nodig voor het houden van noodhulpkampen.  

Sinds het uitbreken van de coronacrisis trekt de 
ploeg van zuster Joshi en de organisatie van Paul 
Solomon dagelijks de streek rond om de bevolking te 
waarschuwen voor de gevaren van het virus. Zij 
delen mondmaskers, zeep en voedingsmiddelen uit 
zoals rijst, aardappelen, bloem, suiker, bonen, olie, 
… 
In april en mei heeft de vzw 37 gezinnen maar ook 
vele gestrande families extra gesteund.  

Chris, Mich, Gib, Christine, Marij en Michel 

Hulp aan migranten langs de weg.

Zusters in actie in een dorp

Voedselbedeling aan familie van Sai 
Naga Raju

Voedselbedeling aan familie van 
Sravan Kumar


