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Sitaram Memorial Award 2015

De Award is een jaarlijkse nationale onderscheiding voor de inzet voor de economisch zwakkere
in India. Pappa Vidyaakar, oprichter van Helpende Handen India, heeft deze Sitaram Memorial
Award 2015 op 7 juli j.l. in ontvangst mogen nemen als erkenning van zijn baanbrekende werk
voor de economisch zwakkere in de Indiase samenleving. Deze onderscheiding wordt ondersteund met een geldprijs van € 2000,-.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Hyderabad, was als belangrijkste gast Sri Dr Mehta
aanwezig. Hij is de voormalige vice-gouverneur van de Reserve Bank of India (India's central
bank) en oprichter en Chief Patron van Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (een
non-profit organisatie, opgericht in 1975. Het is de grootste organisatie in de wereld voor gehandicapte mensen). De Award is ingesteld door SKS Microfinance (microkredieten), Hyderabad, ter
herinnering aan Sitaram Rao, de grondlegger van de ‘India’s Microfinance’ beweging.

Huwelijk...
Nadat haar beide ouders waren overleden groeide Dhivya Dharshini (23), met haar zusje
Thulasi (22) op in Shanthivanam, een Helpende Handen locatie. Dhivya doorliep de
HH-school met succes. Met instemming van Pappa is ze 20 augustus j.l. getrouwd met
N. Manikandan, teamleider van een export organisatie. Pappa heeft als vader en voogd
de bruiloft geregeld. Dit is inmiddels het 73ste
huwelijk binnen Helpende Handen India.
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Helpende Handen ziekenhuis...

Het bouwrijp maken van het ziekenhuisterrein aan de hoofdweg naar Thiruverkadu is in volle gang.

Het Belgische Studio Globo heeft een
nieuwe educatieve Indiakoffer gemaakt. Interesse? Er volgt een instructie op 7 okt. Kijk op:
www.studioglobo.be/workshop-indiakoffer.

Er wordt een stevige muur gemetseld om in het regenseizoen het water van de Cooum of Kuvam
rivier tegen te houden. Verder wordt het terrein opgehoogd tot straatniveau. Met de plaatselijke- en
deelstaat-autoriteiten worden de officiële papieren en licenties geregeld. Het is een kwestie van tijd.

Herinnering aan Brindha...

Recent kwam van Pappa Steven bericht, dat Brindha (27) vanwege alvleesklierkanker ernstig ziek was.
Enkele dagen daarna kregen we bericht dat Brindha overleden en, zoals gebruikelijk in India, binnen 24 uur
gecremeerd was. Iedere vrijwilliger die ooit op het HH-project in India geweest is zal zich Brindha zeer zeker
herinneren. Het bijzondere meisje, tussen de meervoudige gehandicapte kinderen bij Kutty Pappaas. Toen wij
er destijds 2,5 maand meegewerkt hebben ging ik iedere dag een praatje met haar maken en nam haar dan
in een rolstoel mee naar de tempel en de receptie.
De Jalema groep, mensen met een beperking van Dichterbij, hebben haar ooit financieel geadopteerd.
Zij hebben Brindha een mooie nieuwe aangepaste rolstoel geschonken. Fysiotherapeute Elly Verheij heeft aan
de begeleidsters van Brindha adviezen gegeven en tiltechnieken aangeleerd. Gelukkig heeft Brindha hier nog
enkele jaren van mogen genieten. Brindha heeft zo 15 jaar gelukkig bij Pappa en de HH bewoners gewoond.
Ze werd zeer liefdevol verzorgd. Haar vrolijke ogen en mooie glimlach zal ik nooit meer vergeten. Marijke.
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

