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‘Veel mensen konden niet op tijd wegkomen en werden door het water 
meegesleurd. Zeker 324 mensen overleefden de natuurramp niet. 
Duizenden gezinnen worden opgevangen in tentenkampen. ‘Daar zitten 
ze op elkaar gepropt, het is er veel te druk. We brengen toiletspullen, 
medicijnen, schoon drinkwater, dekens en klamboes’, zegt Singh. 
‘Het zijn de zwaarste overstromingen in de afgelopen honderd jaar in India. 
De afgelopen weken viel extreem veel regen. Alle rivieren in het gebied 
overstroomden’, vertelt Singh. De regering besloot om sluizen open te 
zetten om te voorkomen dat grote dammen zouden doorbreken. Maar 
daardoor begon het water in de straten wel nóg harder te stromen.’ 

Het water begint nu langzaam te zakken en veel mensen gaan terug 
naar hun huis om de schade te bekijken. Singh: ‘Gelukkig helpt iedereen 
elkaar in dit soort noodsituaties. Ik zag bijvoorbeeld hoe mensen elkaar 
met zelf geknutselde bootjes eten brengen. Anderen tilden ouderen 
en gehandicapten op hun rug. Tegen de zware stroming in droegen ze 
mensen naar een veilige plek. De ramp is verschrikkelijk, maar dat was 
mooi om te zien.’

Waterramp in IndiaDoor Ronja Kool - Veel waterellende in India deze week. In het zuiden van 
dat land moesten bijna een miljoen mensen vluchten voor overstromingen.  
‘Mensen staan tot aan hun middel in het water om voedselpakketten vanuit 
de lucht op te vangen’, vertelt Parvinder Singh, van het Indiaase Rode Kruis. 
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‘We zaten op die avond in een 
restaurant en ineens begon alles te 
rammelen. We renden naar buiten 
en zagen veel mensen gillen en 
huilen’, vertelt Saar. Zij was met 
haar familie op vakantie in het 
zuiden van het eiland. Eerder was 
ze in het noorden, waar de beving 
nog veel beter te voelen was. 

De actie
Toen Saar weer veilig thuis 
in Nederland was, wilde ze 
graag iets doen om te helpen. 
Ze besloot in vier dagen 28 
kilometer te wandelen tijdens de 
Heuvelland4daagse in Limburg 
om geld in te zamelen. Ze hoopte 

vijftig euro bij elkaar te lopen, 
maar dat werd veel meer: 1315,45 
euro. Dat stuurde ze naar een 
stichting op Lombok, naar hun 
gids en naar andere mensen die 
ze op Lombok hebben ontmoet. 
‘Ik hoop dat zij hun huizen weer 
kunnen opbouwen en eten en 
drinken kunnen kopen. En ik 
hoop dat mensen er nog wel op 
vakantie blijven gaan.’

Foto’s van de wandelactie 
zie je op Kidsweek.nl/saar.

Nog meer bevingen  
en naschokken
De afgelopen vier weken zijn 

er honderden aardbevingen 

en naschokken geweest op 

Lombok. Vijf daarvan zorgden 

voor veel schade. Volgens 

hulporganisatie Rode Kruis 

kwamen er 470 mensen bij 

die bevingen om het leven 

en verloren 417.000 mensen 

hun huis. Tijdens de laatste 

beving van zondag stortten 

veel beschadigde huizen en 

gebouwen alsnog in. 

Door Janine de Wit - Voor Saar (7) 
uit Maastricht eindigde de vakantie 
op het Indonesische eiland Lombok 
niet zo leuk. Op de laatste avond 
maakte ze een heftige aardbeving 
mee. Saar kon weer veilig naar 
Nederland, maar veel mensen op 
Lombok raakten alles kwijt. Dat 
raakte Saar zo erg dat ze besloot om 
geld in te zamelen.

Saar (7) helpt slachtoffers op Lombok
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