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Kära Vänner och Understödjare!  
 

Indien riskerar matbrist: ”Kan bli smärtsamt” 

Så lyder en rubrik i SvD om coronavirusets utredning och 

artikeln inleds med: Hela Indien i karantän – nu riskerar landet 

matbrist, en oväntad följd av att begränsa smittspridningen. 

”Mycket talar för att det här kan bli väldigt smärtsamt”, säger 

Indienexperten Sten Widmalm. Så långt SvD. 
 

Stiftelsen Brödets samarbetspartner vid Blindskolan i Cooch 

Behar i Indien har fått myndigheternas tillåtelse att distribuera 

mat – dock utan ekonomiskt stöd från dessa. Raj Chhetri berättar 

att eftersom Blindskolan liksom alla skolor och arbetsplatser i 

Indien blivit tvungna att stänga verksamheten insåg man snabbt 

att många dagavlönade och fattiga skulle få svårt att skaffa mat. 

Skolan ville göra sitt bästa för att hjälpa till och levererade mat 

till ett 50-tal familjer, cirka 100 personer på sjukhus och på gator och – när Stiftelsen Brödet når honom – förbereds middags-

mat för 200 personer. Flera av skolans elever har hört av sig och ber om hjälp, eftersom deras familjer i denna svåra kristid fått 

fler munnar att mätta, d.v.s. även de barn som normalt är inkvarterade i internatskolan och får mat där. Vi kommer att distri-

buera matpaket till dem också, säger Raj. Får vi bara pengar så kan vi hjälpa fler. Viruset sprider sig snabbt och eftersom 

sjukhusen inte har möjlighet att testa patienterna vet sjukhuspersonalen inte vilka som har coronavirus. Läkare och sjukskö-

terskor arbetar utan riktiga skyddsåtgärder med endast regnrock och tygmask och vanliga läkemedel som behandling.  
 

Hjälp Stiftelsen Brödet att stödja Blindskolans matprojekt så att så många som möjligt får del därav. Varmt tack! 

Hälsningar  
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