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Blindskolans lokaler används för matlagning och tillredning av matpaket. Här distribueras maten av skolans personal i ett slumområde.

Kära Vänner och Understödjare!
Raj, administratören för Stiftelsen Brödets arbete i Cooch Behar, skriver att situationen i Indien är förfärlig genom att människor förlorat sin arbetsinkomst samtidigt som de lever i osäkerhet gällande hälsan; det är svårt att se människor lida, landet
har kastats 30 år bakåt i tiden under coronakrisen. Han skriver också att det blivit outhärdligt att följa TV och andra sociala
medier där det varje dag informeras om människor som dör på gatan, barn som gråter vid sin mammas eller pappas döda kropp
utan att de får någon hjälp. Cooch Behar ligger i regionen Västbengalen i Indien som tillsammans med grannlandet Bangladesh dessutom nyligen drabbades svårt av orkanen Amphan. För Västbengalens del var det värst i och omkring regionhuvudstaden Kolkata där 12 människor dog, ett tusental träd knäcktes och många hus raserades. Efter orkanen kom häftigt regn.
Raj fick nyligen ett telefonsamtal från en man i ett slumområde med stor utsatthet för prostitution. Det bor 300 familjer med
många barn där. Mannen vädjade om mat till familjerna och alldeles särskilt för de yngre barnen. Raj vågade inte lova något
förrän han fått löfte om Stiftelsen Brödets ekonomiska stöd. Sedan han blivit förvissad om stiftelsens fortsatta och utökade
stöd har han nu tagit reda på barnens namn och ålder och Blindskolan har börjat införskaffa nödvändig mat till barnen och de
planerar att redan i veckan köpa in och distribuera matransoner till familjerna.
Efter att Blindskolan i samband med den muslimska avslutningen på Ramadan delade ut mat till ett muslimskt slumområde i
Cooch Behar där invånarna inte visste vem de skulle kunna vända sig till, är människor glada och tacksamma och ställer sig
frågan hur det kom sig att hjälpen kom från den kristna Blindskolan och inte från den muslimska Moskén.

Tack för Din värdefulla hjälp säger Stiftelsen Brödet och vi i styrelsen, Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger
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