Nieuwsbrief

Namasté
Alstublieft! Onze eerste nieuwsbrief...

JUNI 2015

NR.1

Hier is hij dan, onze eerste echte Nieuwsbrief nieuwe stijl. In de frisse kleurtjes van onze nieuwe site en met
een inhoud die u met regelmaat op de hoogte brengt van de veelkleurigheid van Udavum Karangal in India en
de talloze Nederlandse initiatieven. Het is de bedoeling dat we vooralsnog tweemaandelijks een editie laten
verschijnen. Heeft u zelf iets te melden en wilt u dat via de Nieuwsbrief kenbaar maken dan kan dat.
Mail dan even met het contactadres (zie beneden).

Parivartan I en II

Dit mobiele huisartsenpost-project geeft hulp aan kansarme mensen met een psychische ziekte of een
verstandelijke beperking. Sinds 2 jaar wordt deze hulp geboden in de stad Coimbatore en verschillende
afgelegen dorpjes. Het Parivartan team gaat met een goed ingerichte bus naar de mensen toe. Zij worden behandeld en begeleid in hun eigen leefomgeving. Inmiddels worden veel mensen langer durend
gevolgd. De hulpvraag is groot. Vandaar dat er een tweede Parivartan-bus aangeschaft gaat worden
voor de wijde omgeving van Ooty in de Nilgiri-heuvels.

Ambassadeurs Dendron College Horst naar India
December 2014, het was zover; eindelijk mocht ik een bezoek brengen aan Udavum Karangal in
Chennai. Samen met twee andere leerlingen en twee leraren van het Dendron College zouden wij twee
weken in India verblijven. Ik herinner me de liefde die Pappa Steven uitstraalt, maar natuurlijk ook de
warmte van alle mensen binnen Udavum Karangal. Het viel mij op dat de mensen in India (niet alleen de
mensen binnen Udavum Karangal, maar ook de mensen op straat) zo hartelijk en open naar ons waren.
Binnen de muren van Udavum Karangal hing een relaxte, gezellige, liefdevolle sfeer. Ik heb zoveel respect voor Pappa, hij heeft iets prachtigs neergezet wat uniek is en waar hij trots op mag zijn. Ik heb een
mooie tijd gehad, met weemoed denk ik terug aan onze reis. India heeft een stukje van mijn hart gestolen. I’ll be back one day! Groetjes, Milou Peeters

AGENDA
24 juni
17.30 uur Indiamaaltijd
18.30 uur India-markt Dendron College
Horst a/d Maas
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24 juni India-markt Dendron College Horst
Leerlingen presenteren hun ervaringen van de bijzondere reis in december afgelopen jaar. Dit doen ze in een speciale setting want ze organiseren samen met de andere leerlingen van de werkgroep Helpende Handen een Indiamarkt voor dit goede doel. Naast de presentaties van de
Indiareis, een fototentoonstelling en filmbeelden over het project is er veel meer te beleven. De kleine aula van school wordt voor even omgetoverd tot een stukje India waar men kennismaken kan met deze bijzondere cultuur. De markt start om 18.30 en zal tot 21.00 uur duren.
Een keer de bijzondere Indiase keuken proberen? Voorafgaand aan de markt wordt een Indiaas diner geserveerd; kosten € 12,50. De
opbrengst gaat naar Helpende Handen. Aanmelden voor het diner kan middels een mail naar: indiareis2014@hotmail.com.

Helpende Handen Kinderen
Zou u ook een weeskind willen sponsoren? Pappa Steven wil ‘zijn kinderen’ alle kansen geven waar een (wees-)kind recht
op heeft. Liefdevolle opvang, goede voeding, goede huisvesting en goede scholing. De ‘care-mothers’ zorgen 24/7 liefdevol
voor de Helpende Handen kinderen. Voor voeding, huisvesting en onderwijs is geld nodig. Meer dan 90 Nederlandse sponsors doneren maandelijks een vast bedrag. Wij zijn op zoek naar sponsorouders voor de andere weeskinderen. Op de website staat meer informatie.
Sponsorkindje Ankitha wordt gesteund door een Nederlandse sponsor

Wij hopen dat u deze Nieuwsbrief op prijs stelt. Reacties en copy graag naar ons contactadres: bart.veldpaus@gmail.com
Voor uitgebreide info www.helpendehandenindia.nl

