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Beste donateurs en belangstellenden,
De corona-crisis treft zoals jullie weten de hele wereld en dus ook India.
Afgelopen week heeft de situatie in India ook de Nederlandse media bereikt.
In deze nieuwsbrief breng ik jullie graag op de hoogte van de situatie in India
en de sloppenwijken van Delhi, waar Aara Foundation haar projecten heeft.
Ook informeer ik jullie over wat er nu gedaan wordt om de mensen daar te
helpen.

Een volksverhuizing van meer dan 100 miljoen mensen die vanuit de stad terug
gaan naar hun gemeenschap op het platteland. Het openbaar vervoer rijdt niet meer,
waardoor een groot deel een lange voetreis moet maken. Het leidt tot massale
groepen mensen die dicht op elkaar lopen om de stad uit te komen, of om de paar
bussen die toch ingezet worden te bereiken. Anderhalve meter afstand houden is
simpelweg niet mogelijk.
Klik hier voor het artikel 'Vrees voor coronauitbraak India door massale
volksverhuizing' van NOS Nieuws.

In de sloppenwijken Bawana en Badarpur (Delhi), waar Aara Foundation actief
is, is de situatie zorgwekkend. De meeste gezinnen leven van het inkomen van
de man die dagelijks werk hoopt te vinden in de productiesector. Nu de meeste
fabrieken gesloten zijn, is er geen inkomen.
De NGO Tara projects, een fair trade organisatie en vaste partner van Aara
Foundation, helpt in de sloppenwijken van Delhi. Voor Tara projects zelf is het
ook een moeilijke periode. Waar normaal gesproken duizenden
ambachtslieden allerlei producten maken voor Tara projects, waarmee ze hun
families kunnen onderhouden, ligt dit nu vrijwel stil. Toch blijft Tara projects

zich, mede namens Aara foundation, inzetten om mensen in de sloppenwijken
te ondersteunen.
Een aantal ambachtslieden heeft in opdracht van Tara projects duizenden
mondkapjes gemaakt, die nu uitgedeeld worden aan lokale hulpverleners,
vrijwilligers en aan mensen die symptomen van Corona hebben. Ook wordt
door eigen vrijwilligers voedsel bereid en uitgedeeld in de sloppenwijken en aan
mensen die vanuit Delhi op weg zijn naar hun geboorteplaats.
Zoals jullie weten zet Aara Foundation zich in voor onderwijs en de positie van
vrouwen en meisjes in India. In deze situatie hebben we als bestuur besloten €
1.000 over te maken naar Tara projects om de noodsteun aan de
sloppenwijken in Delhi, en daarmee ook de kinderen die we met Aara
Foundation ondersteunen, in de komende weken voort te kunnen zetten.

Mondkapjes gemaakt door de vrijwillegers en medewerkers van Tara projects
worden uitgedeeld aan patienten.

Eten wordt uitgedeeld aan de gezinnen in de sloppenwijken van Delhi.

Eten wordt uitgedeeld aan de mensen die op weg zijn van Delhi naar hun

geboorteplaats.

Mocht je iets extra willen doneren voor de hulp aan de mensen in de
sloppenwijken van Delhi in deze moeilijke periode, dan kan dit via ons reguliere
rekeningnummer (zie onder aan de mail) onder vermelding van ‘Corona hulp’.
Mede namens het bestuur van Aara Foundation wens ik jullie veel kracht en
een goede gezondheid. Pas goed op elkaar!

Asha Dijkstra,
voorzitter Aara Foundation

Ideeën?
Heb jij ideeën of suggesties voor initiatieven die Aara zou kunnen
ondersteunen of wil je geld inzamelen voor Aara door bijvoorbeeld iets te
organiseren op school, werk of via een andere weg? Neem dan contact met
ons op.

Contact?
Mail
Facebook
Instagram
Website

aarafoundation1@gmail.com
https://www.facebook.com/Aara-foundation
https://www.instagram.com/aarafoundation/
www.aarafoundation.com

Aara Foundation steunen?
Wil je Aara Foundation (blijven) ondersteunen en bijdragen aan licht en hoop
voor kinderen en vrouwen in India? Wordt dan donateur en maak eenmalig of
maandelijks een bedrag over op rekeningnummer: NL78TRIO 0254851002
t.n.v. Stichting Aara te Nijmegen. Of maak gebruik van PayPal: link naar
doneer-pagina op de website www.aarafoundation.com/doneer/
Aara Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling). Dit kan voordelen voor u hebben als donateur.
Raadpleeg hiervoor de website van de belastingdienst.
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