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Beste donateurs en belangstellenden, 

Zoals jullie in het nieuws en in ook onze vorige nieuwsbrief hebben kunnen
lezen wordt India zwaar getroffen door de corona crisis. Helaas is deze crisis
nog niet voorbij. India heeft een negatief reisadvies gekregen van het ministerie
van Buitenlandse Zaken en dat betekent dat het nu niet veilig is om er naar toe
te reizen, en wij dus niet onze projecten kunnen bezoeken.

In deze nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte van de situatie in India
en  de steun die we afgelopen periode hebben kunnen geven. We zoomen in
op de lopende projecten die in de sloppenwijken in Delhi door Aara zijn opgezet
en al enige tijd lopen. Tara Projects, de NGO waar wij structureel mee
samenwerken, stuurt ons regelmatig updates en foto’s van de situatie waardoor
wij kunnen horen en zien hoe de situatie is en wat zij doen voor de mensen.
Het blijkt dat onze hulp hard nodig is en zeer gewaardeerd wordt. In deze
Nieuwsbrief lezen jullie wat zij doen en een dankwoord van de manager van
Tara Projects.  

We zijn blij dat we in deze heftige tijd  toch een bijdrage kunnen leveren aan
daarmee een beetje verschil kunnen maken in het leven voor de mensen in de
sloppenwijken. Het einde van de crisis is nog niet in zicht en we hopen dan ook
dat we ook de komende tijd steun kunnen blijven geven.  

Ik wens ook jullie sterkte in deze tijd. Blijf gezond, pas goed op jezelf en op
elkaar!



Asha Dijkstra,
voorzitter Aara Foundation

De situatie in India

Inmiddels zijn er in India meer dan 1.53 miljoen geregistreerde Corona
besmettingen en zijn er 34.200 mensen gestorven. Deze aantallen zijn
gebaseerd op geregistreerde cijfers. Helaas wordt niet alles gemeten, juist voor
de mensen in de sloppenwijken ontbreken betrouwbare cijfers. In Delhi zijn nu
700 plekken aangemerkt als rode zone. Dit betekent dat mensen geïsoleerd
leven in volledige lock-down. Daarnaast zijn alle musea, restaurants, hotels en
toeristische trekpleisters dicht. Veel hotels fungeren als ziekenhuis. Medische
hulp is enorm kostbaar en voor veel mensen helaas onbetaalbaar. Afstand
nemen van elkaar is niet makkelijk als je in een sloppenwijk woont, of als je
huis niet groter is dan 20 vierkante meter en waar je ook nog eens met meer
dan vier mensen woont. Vaak is binnenblijven geen optie, als je kilometers
moet lopen om je te wassen of om water te halen. 
Desondanks wordt er door de inwoners uit de sloppenwijk in Delhi met hulp van
Tara Projects enorm hun best gedaan om zich aan de regels te houden en om
het leven door te laten gaan.
 

Activiteiten

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 veelal dagwerkers zijn in de  in de productiesector. Nu de meeste
fabrieken gesloten zijn, is er geen werk en dus ook geen inkomen.

De zeven kinderen die door Aara gesponsord worden zijn nog in goede
gezondheid evenals hun ouders. De overheid heeft echter besloten om de
school volledig te sluiten tot december dit jaar dus zij gaan op dit moment niet
naar school.  Tara projects heeft daarom een leercentrum ingericht waar
kinderen in groepjes van zeven wekelijks samenkomen. Sociaal werkers van
Tara geven instructies over hoe om te gaan met deze crisis, het dragen van
mondkapjes. Daarnaast bespreken het lesmateriaal dat de kinderen thuis
kunnen bestuderen.

De  zelfverdedigingslessen die Aara financiert kunnen helaas ook niet worden
gegeven. We hebben besloten de docenten toch door te betalen zodat zij voor
zichzelf en hun gezin kunnen blijven zorgen.



Situatie van Tara Projects

Voor Tara Projects is het een moeilijke periode. Drie maanden zijn ze volledig
dicht geweest.

De export van de fair trade-producten naar Europa en Amerika kwam volledig
stil te liggen. Deze producten worden door duizenden ambachtslieden voor
Tara gemaakt. Zij hadden plots geen inkomen meer om hun families te
onderhouden. Langzaam wordt 1 à 2 dagen per week geprobeerd het werk op
te pakken maar door de crisis is de export enorm gedaald. Gezocht wordt naar
andere inkomstenbronnen. In opdracht van Tara maken zij duizenden
mondkapjes, die uitgedeeld worden aan lokale hulpverleners, vrijwilligers en
aan mensen die symptomen van Corona hebben. Ook worden deze
internationaal verkocht.

Aara heeft de afgelopen maanden dankzij jullie donaties extra steun kunnen
geven  
We hebben €2.500 overgemaakt naar Tara projects voor de noodsteun aan de
sloppenwijken in Delhi, en daarmee ook de kinderen die we met Aara
Foundation ondersteunen, in de komende maanden voort te kunnen zetten.

 
Voedsel- en hygiënepakketten
Door Tara en haar vrijwilligers wordt voedsel bereid en worden
voedselpakketten uitgedeeld in de sloppenwijken. De mensen krijgen onder
andere: rijst, olie, aardappelen, kruiden en groentes. Daarnaast worden
hygiëne pakketjes uitgedeeld met daarin zeep, maskertjes, handschoentjes,
thermometer en antibacteriële middelen. Tara helpt hiermee meer dan 2.500
mensen. Zij hoopt deze mensen voorlopig te kunnen blijven helpen.

In de sloppenwijken is een dokter aanwezig die ouders en kinderen zoveel als
mogelijk is behandeld.  



Dankbrief van Tara projects

Dear Asha and friends of Aara, 

We zijn Asha Dijkstra, oprichter van Aara foundation, en haar toegewijde team
zeer dankbaar voor hun waardevolle steun aan de kinderen en families in deze
moeilijke periode en de afgelopen jaren. De steun van Aara foundation heeft
een waardevolle impact. Dank aan Aara foundation voor de genereuze steun!

We zijn de vrienden van Aara foundation zeer dankbaar voor de extra steun in
de afgelopen maanden. Het heeft het mogelijk gemaakt om de noodprojecten
te kunnen voortzetten. Samen met Aara foundation blijven we verbonden in
onze missie om eerlijke banen te creëren en vrouwen en kinderen te
ondersteunen in deze moeilijke periode.

Beste wensen,

Moon Sharma
Manager Tara Projects



 

Extra steun
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’.

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