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« Laten we de kinderen een opleiding geven voor een betere wereld »

te komen. Op 12 februari openden de scholen, 
voor de zesde, zevende en achtste klassen. Op 1 
maart volgde de basisschool, met het eerste tot 
en met het vijfde leerjaar. Maar lang duurde het 
niet: amper drie weken later was het hek van 
de dam. De administratie had niet opgemerkt 
dat het land op een humanitaire crisis afste-
vende. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten waren eerder al harder getroffen door 
de tweede golf en India had alert moeten zijn 
en hun voorbeeld moeten volgen om voorbereid 
te zijn. De overheid verzuimde het land in die 
korte kalme periode van het nodige te voorzien 
en voorzorgsmaatregelen te treffen. Ambtena-
ren hadden gewaarschuwd voor een tekort aan 
zuurstof in april 2020, en opnieuw in november, 
maar de overheid had het blijkbaar niet nodig 
gevonden, iets te ondernemen. 

Dit waren de officiële mede-
delingen van de regering in deze 
periode.

Op 28 januari, toen India 
18.855 covidgevallen per dag re-
gistreerde, meldde eerste minister 
Narendra Modi trots : « India heeft de 
wereld, de hele mensheid, gered van 
een grote tragedie door het corona 
virus effi ciënt te verslaan ».

 Op 7 maart waren er 18.599 
nieuwe gevallen. De Minister van 
Volksgezondheid tweette : « We zijn 
in de laatste fase van de Covid 19 
pandemie in India ».

Op 27 maart, toen het aantal 
gevallen steil steeg naar 62.714, 

Snakkend 
naar zuurstof

In april en mei kon India al-
leen maar snakken naar zuurstof, 
terwijl de nieuwe Indische Covid-
variant (delta) angst en vernieling 
zaaide in het hele land. Zelfs de 
rijken en machtigen liepen wan-
hopig van het kastje naar de muur 
op zoek naar zuurstof om hun 
geliefden te redden. 

Uit de hoofdstad en de grote 
steden kwam er nieuws over 
mensen die doodvielen op straat, 
op de stoep, in de gangen van zie-
kenhuizen, in de typische Indiase 
driewielige taxi's, enz. Er was ge-
brek aan ambulances, aan medisch personeel 
en aan ziekenhuisbedden - het ontbrak hun 
aan al wat nodig is om de pandemie de baas te 
kunnen. De gezondheidszorg stortte compleet 
in. Apotheken hadden een groot tekort aan 
basisgeneesmiddelen, zoals vitaminen, zink en 
paracetamol. Crematoria hadden te weinig hout 
om de vele lijken te verbranden, die dagenlang 
opgestapeld bleven liggen. Op een Covidtest 
moesten mensen vaak een week wachten. 
Terwijl de mensen hun geliefden trachtten 
te redden, verloren ze hun eigen leven. Deze 
zuurstofcrisis hield wekenlang aan, terwijl het 
coronavirus zich verder bleef verspreiden.

Hoe kon het zo ver komen in India ? 

 In januari leek de situatie onder controle 
en maakte het land aanstalten om uit lockdown 
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ziekenhuizen zonder zuurstof 
kwamen te zitten. Modi ver-
dween letterlijk van het toneel 
terwijl dit alles zich afspeelde 
in zijn land.

Deze tweede golf, met een 
besmettelijkere variant, heeft 
hard toegeslagen in kleinere 
steden en afgelegen dorpen. 
mensen die terugkeerden uit 
de steden of van de bedevaart, 
brachten het virus mee naar 
huis. Het verspreidde zich als 
wildvuur door de dorpen. Er 
werden zoveel mensen ziek, 
zo velen stierven eraan... Veel 
scholieren aan de Sint-Antoni-
usscholen hebben hun ouders 

begonnen politici bij de start van 
de parlementsverkiezingen in twee 
staten (Assam and West Bengal) aan 
een reeks enorme bijeenkomsten 
en volksrally's, gespreid over enkele 
weken. 

Op 30 maart werden er 53.480 
gevallen genoteerd, maar de minister 
van volksgezondheid zag de tweede 
golf niet aankomen, en beweerde : 
« De situatie is onder controle ».

Op 1 april arriveerden enorme 
aantallen bedevaarders in Haridwar
voor het Kumbha Mela festival, het 
grootste ter wereld. Op die dag wer-
den er 81.466 gevallen genoteerd. In 
de loop van de daaropvolgende dagen 
steeg het aantal gevallen nog, en na 
berichtgeving over almaar toene-
mende infecties en sterfgevallen werd 
de bedevaart stopgezet. Mensen uit 
verschillende delen van het land wer-
den door elkaar besmet en keerden 
met corona terug naar hun dorpen. 
Ondanks de resulterende piek in be-
smettingen bleef de eerste minister 
bijeenkomsten houden... 

Op 17 april riep Modi de massa 
toehoorders op zijn verkiezingsmani-
festatie toe, zelfs zonder masker : « Ik 
heb nog nooit zo'n grote massa mensen 
gezien ». Die dag werden er 261.349 
nieuwe gevallen geregistreerd. 

Sinds 22 april telde het land elke 
dag meer dan 300.000 nieuwe geval-
len. De dodentol liep op naarmate de 
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Onze staf motiveert de ouderen en
brengt hen naar het vaccinatiecentrum.

Gelijklopendddd mmmmmmetetetet ddddddee eee papaaaancncncncnccn hahahahah yayayayayayaat-t-tt-t-vevevevv rkkrkkieieiezizizizizingngngngngenenenenen iiiiin n nn apapapapririririllll stststtteeeee g g hehet aaaaaaantntntalall CCCovovvvididididd-1-1-1-1-19 9
geegegeggg vallen sterkrkrkrkr , meeeet tt t t 120%000%0%%%0%0%.. ErErEErE ssssstitieree vevennn 1,1,,1,62626262111 leleleeerere krkrraca hthhh en aaana ccccorrrrronooo a,aaa bbini nen n n n nn eeeeeeee nnn
maand nadat ze alsssss bbbbbbijijijijijijijzizizizzizz tttttttttt erererererssss enenne vvooooooooorzitittetersrss ooptptpttrararradedeeen nnn in de ee sts embubuurereeeaua s. Fotto:o: oonznn e eee
peeeeersoneeeeeeeelsl ledeeeennn wawachc teteeeennnnnnn opopopopopop hhhununu  steeembmbeueeuuurtrt vvvvoooooo r dede ggemeee ntereraaa dsddd verkkiezingn .

ACB-06-2021.indd   2ACB-06-2021.indd   2 25/06/2021   16:05:5225/06/2021   16:05:52



ACB News

verloren. De buschauffeur die als zelfstandige 
reed voor de school was twee weken ziek, testte 
positief en stierf een paar dagen later. Elke 
dag hoorden we verhalen over mensen die we 
kenden in de omliggende dorpen, die stier-
ven aan corona. Zonder echte teststrategie, 
quarantaine of ziekenhuisopnamen werd de 
situatie snel veel erger. Er werd geen lockdown 
opgelegd en het leven ging door als was er niets 
aan de hand. De meeste van deze overlijdens 
in de dorpen zitten niet in de offi ciële database 
omdat er in de meeste gevallen niet is getest. 
De mensen vrezen het sociale stigma dat aan 
de ziekte kleeft en willen dus niet geweten 
hebben dat ze corona hebben... 

In Uttar Pradesh zijn de plaatselijke ver-
kiezingen in vier fasen doorgegaan tussen15 
en 29 april. In elk dorp van deze staat met 
200 miljoen inwoners gingen de kandidaten 
en hun groepen medestanders 
van deur tot deur, om de men-
sen sterke drank aan te bieden, 
geschenken te geven en op fees-
ten te ontvangen, in de hoop zo 
verkozen te worden. Dit heeft 
de situatie veel erger gemaakt. 
Meer dan 1.600 leerkrachten die 
opgeroepen waren als voorzitters 
en bijzitters in de stembureaus 
zijn in Uttar Pradesh aan Covid 
gestorven!

India's heiligste rivier, de 
Ganges, lag vol lijken

Honderden lijken lagen te 
drijven in de rivier of liggen half 
begraven in het zand van de ri-
vieroevers. 

Traditioneel verbranden 
Hindoe's hun doden. Maar veel 
mensen die zich geen verbran-
ding konden veroorloven heb-
ben het stoffelijk overschot van 
hun familielid of naaste in de 
Ganges geduwd. Als ze dan toch 
geen brandhout of crematieplek 
konden vinden, begroeven ze hen 
dan maar in de rivierbedding. Er 
zit overigens een enorme discre-
pantie in het dodental. Volgens 
de telling van het nieuwsagent-
schap zou het officiële cijfer 
voor het echte dodental met een 
verstommende factor 10 moeten 
vermenigvuldigd worden.

 Er is jarenlang veel te weinig geïnvesteerd 
in het Indische zorgsysteem. India heeft 0.9 
huisartsen per 1.000 people, ver onder het 
wereldwijd gemiddelde van 1.6, volgens de 
Wereldbank.

Onze steun aan de Covid 
19-vaccinatiecampagne 

De scholen gingen dicht tegen eind maart 
en toen startten hier online lessen op voor alle 
leerjaren. Eerst gaven de leerkrachten ook les 
voor kleine groepjes in de dorpen, maar daar 
kwam een einde aan toen de infectie zich ook 
in de dorpen verspreidde. De leerkrachten die 
op de schoolcampus gehuisvest waren, keer-
den midden mei terug naar de staten waar ze 
vandaan gekomen waren en geven van daaruit 
nog online lessen. De offi ciële eindexamens 

http://www.werkderbroden.org
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van de 1de en de 12de klas zijn opgeschort. De 
heropening van de scholen was voorzien voor 
de maand juli maar daarover heerst nog grote 
onzekerheid. Angst voor een derde golf... 

Terwijl inwoners van staten als Kerala niet 
kunnen wachten om gevaccineerd te worden, 
zijn de dorpelingen in de noordelijke staten 
er niet zo op gebrand om ingeënt te worden. 
Hoewel het vaccin beschikbaar is voor alle 
mensen ouder dan 45 is slechts een klein 
percentage op de uitnodiging ingegaan. Onze 
mensen op het terrein in de projecten in Asmoli
en Rahrai doen hun best om de dorpelingen 
te motiveren om zich te laten vaccineren. We 
trachten hen ervan bewust te maken wat 
een verwoestend effect het kan hebben als 
ze zich niet beschermen met sociale afstand, 
maskers en vaccins. We hebben berichten 
opgenomen over het belang van vaccinering 
en onze voertuigen rijden van het ene dorp 
naar het andere om deze boodschappen via 
luidsprekers te verspreiden. Onze veldwerkers 
coördineerden ook het vaccinatieprogramma, 
samen met de dorpsoversten en gezondheids-
werkers en richtten vaccinatietenten op in 
sommige dorpen. Onze bussen en andere voer-
tuigen hebben we ter beschikking gesteld van 
de gezondheidswerkers en de dorpsoversten, 
om de mensen van 45 en ouder naar deze 
vaccinatiecentra te brengen voor hun prik. 
Hoewel er nu meer mensen op de uitnodiging 
reageren, gaat het erg langzaam. Ons doel, 
een vaccinatiegraad te halen van 70% van de 
dorpelingen, lijkt heel erg ambitieus behalve 
in een paar dorpen zoals Dugawar. Intussen is 
het vaccinatieprogramma vanwege de overheid 
alweer stopgezet bij gebrek aan vaccindoses... 

India's ambitieuze 
vaccinatieprogramma

Het ambitieuze project om 300 miljoen 
mensen gratis te vaccineren tegen juli haperde 
en viel stil toen de vaccinvoorraden in het land 
zowat uitgeput raakten. Toen India in april 
werd getroffen door een dramatische piek 
in besmettingen en de vaccinatiecampagne 
dreigde stil te vallen, vroeg de centrale regering 
aan de overheden van de staten om zelf voor 
vaccins te zorgen. Hierop kwam stevige kritiek, 
zelfs van het hoogste gerecht in India, waarop 
Modi niet anders kon dan teruggrijpen naar 
het oorspronkelijke beleid: gratis vaccinatie 
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aanbieden. Volgens de laatste nieuwberichten 
zou iedereen gevaccineerd zijn tegen het einde 
van dit jaar. De doelstelling van de regering 
is dat er twee miljard doses worden geprodu-
ceerd van augustus tot het einde van 2021, 
om de hele volwassen bevolking te kunnen 
vaccineren. De voorziene productie van de 
vaccins die momenteel in India zijn goedge-
keurd, voldoet nog lang niet aan de ambitie 
van de regering om twee miljard vaccins te 
produceren voor het einde van dit jaar. Als 
het tempo niet wordt opgedreven, kan het tot 
1.6 jaar duren voor de volwassen bevolking 
is gevaccineerd. 

Het jaar 2021 begon met de hoop dat de 
ontwikkeling, productie en toediening van de 
vaccins de Covid19-pandemie snel zou beëin-
digen. Maar nu het jaar al half om is loopt de 
vaccinatie in vele landen voluit, maar in de 
armste staten gaat het allemaal veel trager. In-
dia heeft zijn eigen doel nog lang niet bereikt. 
Het Covax-programma dat de Verenigde Naties 
vooropstellen om vaccindoses te bezorgen aan 
landen met lage en middelgrote inkomens 
ligt intussen ook stil, omdat India niet kon 
voldoen aan de interne vraag naar de daar-
toe benodigde vaccins. Intussen is de tweede 
golf in kracht aan het afnemen en wordt een 
derde golf verwacht tegen november, dus 
moet de tussentijdse periode gebruikt worden 
als buffer om de vaccinatiecampagne in een 
stroomversnelling te stuwen. Begin juni was 
in India slechts 3.26 percent van de gehele 
bevolking gevaccineerd.

De enorme omvang van de bevolking van 
dit land, met zijn 1,38 miljard inwoners, van 
wie de meerderheid in dorpen woont, maakt 
een vlotte toediening nu eenmaal moeilijk.
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