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De alles  verwoestende   watervloed op 16 en 17 augustus is nu voorbij. Deze 
watervloed was de ergste in de geschiedenis van Kerala. Het regende drie dagen 
continu, van de 48 waterdammen  zijn er 38 doorgebroken. Daardoor is de hele 
deelstaat Kerala die net groot is als Nederland  overstroomd.                              
Omdat zoiets niet denkbaar was voor de mensen  weigerden ze om  weg te gaan. 
Mensen die een huis hebben met twee verdiepingen gingen naar de tweede 
verdieping. Maar water bereikte in vele plaatsen ook  de tweede verdieping. Velen 
moesten daarom gered worden met boot en helikopter maar ook één aantal zijn 
verdronken. 
Rond 500 honderd mensen zijn overleden aan vloed. Twee miljoenen mensen 
moesten hun huis verlaten naar tijdelijke kampen. 
 
Nu schijnt de zon weer volop.  Maar er zijn vele mensen die met pijn in het hart en 
tranen in de ogen rond lopen omdat ze niet naar huis terug kunnen gaan.                       
Velen hebben  geen meer huis . Vele anderen zien  hun huizen maar ze kunnen niet 
naar binnen  omdat deze huizen elk moment kunnen instorten. Velen kunnen ook 
naar hun huizen terug  maar deze zitten vol  modder. Ze moeten hard werken om de 
huizen weer schoon te krijgen. Dat is de situatie na de vloed langs de rivieren. 
 
Dit  is een periode waarin de saamhorigheid van mensen goed te zien is. Mensen 
gaven eten, kleding, medicijnen en materiaal voor de huizen en geld voor de 
slachtoffers van de vloed. De regering doet  ook wat het  kan doen.  Het grootste 
werk na de vloed is het schoonmaken van de met modder gevulde huizen. Jonge 
mensen van verschillende plaatsen komen om schoon te maken . Ook militairen  en 
vele vrijwilligers helpen met schoonmaken. Het zal maanden duren om alles schoon 
te krijgen. 
 
Mensen die terug zijn  gegaan naar hun huizen moeten helemaal opnieuw beginnen.  
Huizen repareren, meubelen kopen, ja  alles wat nodig is moet gekocht worden om 
weer een normaal  leven te kunnen leiden Dat kan een hele  poos duren. 
 
Velen zijn hun land kwijtraakt vanwege land verschuivingen in bergachtige gebieden. 
Duizenden huizen moeten opnieuw gebouwd worden voor mensen wiens huizen zijn 
verwoest. Heel veel huizen moeten gerepareerd worden.  Vele wegen en 
bruggen moeten weer aangelegd  worden. De regering probeert geld in te 
verzamelen van alle kanten om reconstructie zo snel mogelijk te laten verlopen. 
Gelukkig geven vele  mensen hier in het binnenland en mensen die in het buitenland 
wonen geld om deze mensen te helpen. Ook religieuze organisaties proberen direct 
mensen te helpen door financiële bijdrage te geven  voor reparaties van huizen. 
 
 
 
 
 
 
 



Ook heb ik een locatie geïdentificeerd waar ik me op ga concentreren. Daar ga ik nu 
de kinderen helpen met nieuwe schoolboeken en hun ouders helpen met de 
reparatie van huizen medicijnen, kleding en andere hulp die ze nodig hebben. 
Ik wil jullie dan ook hartelijk danken voor de bijdrage die we mogen ontvangen  
In samenwerking met het Pastor Thomas Fonds  
Iedere kleine bijdrage kan ook een groot troost zijn voor de mensen hier. 
 
Hartelijke groeten,   
 
Pastor Thomas  
Kerala 
Zuid India  
 

 


