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Liefdevolle giften voor de gedupeerde van covid-19 in India 
 
Door het artikel in onze laatste nieuwsbrief over de miljoenen arme 
arbeiders, die hun baan kwijtgeraakt waren vanwege de 
coronacrisis, hebben wij afgelopen periode een aantal mooie extra 
giften mogen ontvangen. We hebben er 4 waardevolle projecten 
van kunnen organiseren.  
Een gift was speciaal voor de voorgangers en evangelisten. Zij 
hebben namelijk – nu de kerken verplicht gesloten zijn – geen 
inkomsten meer. Met die gift waren wij in staat om 60 voorgangers 
en evangelisten een bedrag te geven waarvoor zij eten voor hun 
gezin konden kopen. Zij waren allemaal verrast en zo blij met de 
giften!  
Daarnaast kregen wij een gift van de Volle Evangelie Gemeente de 
Schutse onder de naam ‘Tassen vol met Hoop’. Hiervan hebben we 
voor gezinnen in onze omgeving die het hardst hulp nodig hebben in 
deze tijd voedselpakketten samengesteld. Zo hebben we op 
zaterdag 14 juni op onze campus 40 tassen met 10 kilo rijst, 3 kilo 
linzen, 5 kilo meel, 3 kilo suiker, olie, kapucijners, koekjes en kaakjes, 
zeep en haarolie, mondmaskers en een bijbeltje kunnen uitdelen. 
Iedereen was zo dankbaar en er waren er die huilden van blijdschap. 
Sommigen hadden geld geleend om eten te kunnen kopen en 
anderen hadden honger geleden. Het was werkelijk een fantastische 
middag die niet gauw vergeten zal worden. De tassen waren zo 
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Geeft en u zal gegeven worden: een 
goede, gedrukte, geschudde, 

overlopende maat zal men in uw schoot 
geven. Want met de maat, waarmede 
gij meet, zal u wedergemeten worden. 

Lucas 6:38 
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zwaar dat  we iedereen met de auto naar huis hebben gebracht. De 
volgende dagen kwamen er nog mensen aan de deur voor een 
voedselpakket en we hebben hen ook niet met lege handen naar 
huis gestuurd.  
 

 
 

 
 
Het 3de project was gericht op de weduwen die we ondersteunen via 
ons weduwenprogramma. Voor hen hebben we ‘Tassen vol met 
Liefde’ samengesteld met rijst, linzen, meel, suiker, olie, kapucijners 
en koekjes en kaakjes, zeep, haarolie en een mondmasker. Nadat de 
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tassen uitgedeeld waren kregen ze ook nog hun maandelijkse 
financiële ondersteuning. Wat waren ze dankbaar en opnieuw 
waren er die huilden van blijdschap!  
Verder hebben we van de extra giften diverse ‘reizigers’ kunnen 
helpen. Zo konden wij hulp bieden aan 80 vrachtwagenchauffeurs 
die hun baan kwijt waren geraakt en onderweg waren naar Noord 
India. Zij werden door de politie opgepikt en in een school 
opgesloten. De politie kwam bij ons aan de deur en vroeg of wij mee 
wilden helpen hen te voorzien van voedsel. We hebben zakken rijst, 
linzen, meel en vaten olie voor hen gekocht. De grote exodus van 
miljoenen arbeiders die hun werk waren verloren na de sluiting van 
de fabrieken, winkels, restaurants, hotels en de bouw begon in de 
tweede fase van de lockdown. Omdat er al sinds half maart geen 
treinen en bussen meer reden zijn zij met lege handen honderden, ja 
zelfs duizenden kilometers naar hun dorpen in de provincies van 
India gelopen. We zagen de vreselijke ellende op televisie wat ons 
elke dag deed huilen. Op een gegeven moment kwamen de 
arbeiders ook langs onze weg lopen. Ook hun hebben we te eten 
kunnen geven. We hadden een grote spandoek aan het hek van 
onze campus gehangen zodat ze wisten dat wij hen konden helpen. 
Op 6 mei zag John twee jongemannen in ons dorp voorbij komen en 
hield hen aan. Zij vertelden dat zij uit het Noorden van onze 
provincie waren komen lopen en op weg waren naar Madhya 
Pradesh. John heeft hen meegenomen en wij hebben hun eten 
gegeven. Zij waren kok en werkten in een restaurant. Door de 
coronacrisis waren zij hun baan kwijtgeraakt. Ze hadden 400 km 
gelopen zonder geld en eten. Twee dagen hadden ze helemaal niets 
gegeten. Ze moesten nog 140 km naar hun dorp lopen. We hebben 
hun brood, gekookte eieren, kaakjes, water en geld en een bijbeltje 
meegegeven. Voor hun vertrek heeft John hun het evangelie verteld 
en heeft Monika John (zij is opgegroeid is ons kinderhuis en nu 
leidster in het kinderhuis) voor hen gebeden. John heeft hen 
vervolgens met de jeep naar de snelweg naar Madhya Pradesh 
gereden. Weet wel dat het verboden was om deze arbeiders te 
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helpen! Op 7 mei kwam er een groep van 18 metselaars langs, die 
uit een stad aan de rand van Bhilai kwamen. Zij waren er een nieuwe 
universiteit aan het bouwen maar raakten hun baan kwijt door de 
coronacrisis. Ze waren op weg naar Gorakhpur aan de grens met 
Nepal, een reis van 904 km. John heeft hun geld en een bijbeltje 
gegeven en John en Monika hebben voor hen gebeden en hebben 
het evangelie gebracht. John had de groep uitgenodigd bij ons te 
komen eten en slapen maar net kwam de politie en ze waren te 
bang om te komen omdat de politie de arbeiders met stokken sloeg. 
Later kreeg John telefoontjes uit Gorakhpur om hem te bedanken. 
We hebben ook geld gestuurd om twee arme weduwen daar te 
helpen.  
 

 
 
Op 10 mei kwamen 6 arbeiders uit Hyderabad in Zuid India bij ons 
langs die al 1200 km hadden gelopen. Ze liepen 70 km per dag. We 
hebben hun eten gegeven en omeletten met heerlijke paratha’s 
voor hen gemaakt en kaakjes, geld en een bijbeltje meegegeven 
voor de resterende reis. Ook voor hen hebben John en Monika 
gebeden. Ook zij belden toen ze thuis waren John op om te 
bedanken. Op 21 mei kwamen 14 bouwvakkers langs die uit Orissa 
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kwamen. Zij hadden al meer dan 600 km gelopen. Zij hebben bij ons 
gegeten en met geld, water en kaakjes en een bijbeltje hebben zij 
hun reis voortgezet.  
 

 
 
Op 24 mei kwamen zes arbeiders langs. En Sarika John  (de zus van 
Monica en ook leidster in het kinderhuis) heeft hun eten gegeven 
want ze hadden vreselijke honger. Met pakjes kaakjes, geld en een 
bijbeltje heeft zij hen uitgezwaaid. Op 26 mei kwam er een 
jongeman langs die helemaal uit Bombay was komen lopen, een reis 
van 1300 km. Hij durfde vanwege de politie niet binnen te komen, 
maar Monika heeft hem eten en pakjes koekjes, geld en een 
bijbeltje gegeven. Hij was heel erg moe en de politie had hem  
vreselijk met stokken geslagen. Op 31 mei kwamen drie mannen 
helemaal uit Bhubaneswar in Orissa die 650 km hadden gelopen. Zij 
werkten in een fabriek waar ze gascilinders vulden, maar raakten 
hun baan kwijt vanwege de coronacrisis. Ze hadden geen geld en 
eten. Vooral de voeten van de oudere man waren in zeer slechte 
staat. Ze hadden vreselijke honger. We hebben eerst thee en 
vervolgens eten gegeven en de meisjes hebben eten klaargemaakt 
voor hun verdere reis. Ze kregen ook flesjes melk, kaakjes en repen 
chocola en een bijbeltje mee. Ook voor hen is gebeden voor hun 
vertrek.  
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Op 11 juni zag John voor de winkel van onze melkboer een 
bestelwagen met 15 arbeiders die op elkaar gedrukt in de bak zaten. 

John had geen geld bij zich maar 
heeft brood en jam en een mes 
voor hen gekocht en mee-
gegeven. Zij waren lopend uit het 
noorden van India gekomen. Ze 
konden een gedeelte van de reis 
met een vrachtwagen mee en een 
stukje met de bus. Voor de grens  
vlakbij Pendra konden ze met 
deze bestelwagen mee om 
stiekem de grens over te steken. 
Ondertussen gaat de exodus nog 
steeds door, maar nu rijden er 
speciale bussen en die mogen 
niet stoppen. Sinds half maart is 
er namelijk geen openbaar 

vervoer (geen treinen noch bussen) in India en half augustus horen 
we pas wanneer ze weer gaan rijden!  
Namens allen die verrast zijn met een voedselpakket, een 
geldbedrag en eten willen wij u allen heel hartelijk danken voor de 
giften die we hiervoor mochten ontvangen!!  
 

Nieuwe matrassen voor het kinderhuis 
 
De matrassen van de kinderen zijn aangekomen en zijn heel erg 
mooi. We gaan er nu  katoenen hoezen voor maken die gewassen 
kunnen worden. Ook moeten er nog tien matrassen voor de grotere 
bedden gemaakt worden die ook binnenkort klaar zijn. Hun oudere 
matrassen worden nu overtrokken en gebruikt als er conferenties en 
kampen zijn op onze campus zodat we ze niet meer hoeven te 
huren. Heel hartelijk dank aan de VPKB ‘De Olijftak’ in Brasschaat 
voor de fijne gift!  
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Nieuws uit het Elisabeth Kinderhuis 
 
We hebben het deze zomervakantie best druk gehad met de 
kinderen die niet naar huis konden en overbleven. Het is voor ons en 
vooral voor de kinderen  - ondanks de lockdown - een heerlijke tijd 
geweest want onze campus is groot en het was zo gezellig en er was 
eten genoeg. Maar we zijn ook blij dat we naast de hulp die we 
hebben kunnen geven aan de arme arbeiders, de weduwen, de 
voorgangers en de evangelisten ook de families van onze 
sponsorkinderen die het moeilijk hadden tijdens deze coronacrisis 
extra hebben kunnen helpen. 
Onze meisjes Hema Lahiri en Vandana Maravi zijn voor hun 
eindexamen middelbare school geslaagd. Hema in de eerste divisie 
met een onderscheiding in Hindi en Vandana in de tweede divisie. Zij 
willen allebei voor apotheker gaan studeren aan de universiteit hier 
in de buurt en wij hopen dat ze aangenomen worden. Julia Lal en 
Gladwina Masih zijn  ook geslaagd voor hun eindexamen middelbare 
school. Julia met een onderscheiding in Hindi. In klas 10 zijn Manju 
Masih, Kamlesh Manjhi, Aradhana Lal, Kushboo Rathore en Manisha 
Nishad voor hun eindexamen geslaagd. 
Men verwacht dat de scholen snel weer opengaan onder strenge 
voorwaarden. We weten nog niet precies wanneer maar we kijken 
uit naar de kinderen die weer gaan komen!  
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Graag wil ik mij aanmelden voor: 
 Het ontvangen van de folder met algemene informatie over de 

Stichting 
 Het sponsoren van een Indiaas kind / bijbelschoolstudent / een 

evangelist/ weduwe (door kruisen wat u niet wilt). 
  Graag willen wij de folder per E-mail ontvangen. 

 d 

Naam  : ............................................................................................. 

Adres  :.............................................................................................. 

Postcode/Woonplaats:.................................................................................... 

Telefoonnummer: .................................... E-Mail Adres:................................ 

St. kinderen van India, p/a A. van Hoeve-Verhagen, Reeweg 39, 3342 AA 
H.I. Ambacht  

 

 

COLOFON 
Stichting Kinderen van India 

 
Elisabeth Children’s Home, Jyotipur, Pendra Road, 

Bilaspur C.G. 495117, India 
Tel: John en Marja: 00 91 7751 220458 

e-mail: johnmarja@gmail.com 
www.kinderenvanindia.nl 

 
Voorzitter: Eljakim Heidema  Tel: 0032-36444877 

Secretaris: Eric Willemen 
Albert Cuypstraat 30,2981 CA Ridderkerk. Tel: 0180-425749 

Penningmeester: Astrid van Hoeve - Verhagen 
Reeweg 39, 3342 AA H.I. Ambacht. Tel: 078-6813713 

Sponsorprogramma: Christine Heidema - van Dijk 
E-mail: admin@kinderenvanindia.nl 

 
ING Bank: 

IBAN NL93INGB0000659498 BIC INGBNL2A 
ABN-AMRO Bank: 

IBAN NL27ABNA0455756902 
t.n.v. St. Kinderen van India te H.I. Ambacht. 

 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te Rotterdam onder nummer 41131551 
Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting. 
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