Nieuwsflits Stichting Kinderen Karuna Jabalpur – 21 oktober 2020

Uw hulp is hard nodig voor Preeti!
Begin september ontvingen wij een heel vervelend bericht uit
India. De vijf meisjes in Karuna die naar school gaan, zijn op
de terugweg van school aangereden. Een auto reed de riksja
aan waarin zij zaten.
Ashima, Manisha, Meeta en Priyanka kwamen er met lichte
verwondingen, schade aan de kleding en grote schrik vanaf.
Preeti was er ernstig aan toe. De auto is over haar voet
gereden en deze is verbrijzeld. Zij moest direct naar het
ziekenhuis. Daar is een teen geamputeerd en de fracturen in
haar voet zijn met pennen en schroeven gefixeerd.

Manisha, Preeti, Priyanka, Meeta, Ashima.

Begin oktober kregen wij bericht dat het toch niet goed bleef gaan en dat Preeti opnieuw naar het
ziekenhuis moest. Er is een tweede teen geamputeerd.
Een derde operatie is zeer waarschijnlijk nog nodig.
Daarnaast is er ook revalidatie nodig en begeleiding van alle vijf de meisjes. Zij
durven niet meer in een riksja. Voorlopig is dit opgelost door een auto te huren en
hen daarmee naar school te brengen.
HULP
Dit alles kost veel geld, een uitgave waar Karuna niet mee heeft gerekend. Per
operatie is het € 650 en dan komt de revalidatie, speciaal schoeisel, en de autohuur
er nog bij. Voorlopig rekenen wij op € 3.500 aan extra onkosten. Wij vragen uw
hulp om dit bedrag bij elkaar te brengen.
Dat kan via een donatie op NL46 ABNA 0447 9180 87 t.n.v. Stichting Kinderen
Karuna Jabalpur, Delft, onder vermelding van: Preeti.
Of help via de aanschaf van artikelen uit onze webwinkel: www.skkj.nl/winkel.
Preeti.
SKKJ bij u in de buurt?
Ook in de laatste maanden van het jaar is SKKJ weer op verschillende (kerst)markten aanwezig met de
kraam met kaarten èn kerstkaarten, postzegels èn kerstpostzegels. Daarnaast zijn er cadeauartikelen
voor de komende feestdagen! Sla uw slag!
Delft – Kerstmarkt Lichtjespuntjes – Sint Jorisweg 2 – van 14.00 tot 20.00 uur - 11 december.
Alkmaar – Kerstmarkt en wandeling – De Blije Mare, Kajakstraat 60 – start 18.30 – 13 december

Wilt u geen nieuwsflits van ons meer ontvangen; meld dit dan bij onze secretaris leopold.borsboom@skkj.nl.

