
Aan alle (oud)donateurs en Vrienden van de Stichting Medisch Werk Mumbai 
 

Veghel, april / mei 2020 

 

Geachte heer, mevrouw 

  

Kort voordat we te maken kregen met de coronacrisis ontving u van ons een ‘Save the date’ 
uitnodigingsmail voor de manifestatie op 17 mei, waarbij we Carlo en Trees van de Bilt in het zonnetje 
wilden zetten voor hun jarenlange inzet voor de Stichting Medisch Werk Mumbai.  
 

Na de eerste reeks maatregelen van het kabinet was het voor iedereen duidelijk dat deze manifestatie 
geen doorgang zou kunnen vinden, althans niet op 17 mei.  Dat vonden we om meerdere redenen 
verdrietig: graag wilden we Carlo en Trees uitbundig bedanken voor hun goede werk.  Tevens zou de 
manifestatie  ons de gelegenheid bieden om nieuwe fondsen te werven.  
 

Tegen beter weten in hoopten we toen u binnen afzienbare tijd een nieuwe datum te kunnen noemen 
maar na de meest recente uitspraken van het kabinet durven we dat voorlopig niet aan.  Vandaar deze 
mail, wel met in  
een aparte bijlage het interview met Carlo en Trees van de Bilt dat op 24 maart jl. is gepubliceerd in de 
lokale pers.  Recenter nog zijn zij geïnterviewd door het Brabants Dagblad.  
 

We hopen natuurlijk dat u de stichting in de toekomst wilt blijven steunen, net als in voorgaande jaren. 
Onze programma’s in India hebben die hulp hard nodig: een virus kan iedereen treffen, maar in een land 
als India zijn de allerarmsten het meest kwetsbaar.  Er bestaat geen vangnet voor deze groep 
mensen.  Juist nu hebben we uw hulp hard nodig. Op dit moment zorgt de lockdown vanwege corona voor 
onbeschrijfelijke ellende voor mensen in de slums van Mumbai en de onhygiënische dorpen op het 
platteland. Geen eten op voorraad, geen koelkasten, geen waterleiding in de hutten en temperaturen van 
40-45°C. Onze projectleiders verwachten een catastrofe voor deze mensen, waardoor de medische kosten 
voor onze programma’s uiteindelijk zullen toenemen.  
   

Uiteraard zullen we u berichten wanneer we onze plannen voor de receptie, veiling en het feestelijke 
diner alsnog gaan uitvoeren.  Maar voor alles geldt nu de gezondheid en veiligheid van ons allemaal. 
 

Tot slot: binnenkort kunt u het jaarverslag 2019 van de Stichting tegemoet zien.  
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