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Op 2 november gaf Pappa Vidyaakar zijn dochter Aadhira in goed vertrouwen aan haar echtgenoot Shri.
Nandakumar. Het was een prachtige en vreugdevolle gebeurtenis. De aanwezige familieleden en HHvrienden en de bijzondere hindoerituelen maakten deze verbintenis tot een mooie feestelijke gelegenheid.

Ondanks dat het hard regende en de Helpende Handen hoofdlocatie Shanthivanam kniediep onder water stond ging dit huwelijksfeest van Monica
Vidyaakar met Shri. Manikandanop 6 december gewoon door. Er waren veel familieleden, vrienden en
bewoners van Helpende Handen bij dit feest aanwezig. Het werd een prachtige, vreugdevolle en door
de overstromingen onvergetelijke gebeurtenis.

Op 5 november jl. bracht Jos van Doren, directeur van Van
Doren Engineers en zusterbedrijf Dutch Plantin een bezoek
aan Udavum Karangal in Coimbatore. Het bezoek aan de
vestiging in Coimbatore was niet toevallig. Het familiebedrijf Van Doren heeft zijn hoofdvestiging van haar Indiase
activiteiten in Coimbatore.
Jos overhandigde namens het familiebedrijf cheque van
€ 5.000,00 voor stichting Udavum Karangal. 23 Sportieve
medewerkers lieten zich sponsoren. Ze behaalden op 11
oktober jl. de eindstreep van de Marathon van Eindhoven.
Ze liepen verschillende afstanden, variërend van 10 km tot
de halve en hele marathon. “Wij waren blij met zo veel
enthousiasme”, aldus Jos van Doren. “We stimuleren een
gezonde en sportieve levensstijl en het is goed om te zien
dat dit zijn vruchten afwerpt. Bovendien is ons goede doel
in India hier enorm bij gebaat.”
Samen met enkele medewerkers bezocht Jos de HH locatie
in Coimbatore. “In Coimbatore, waar Dutch Plantin gevestigd is, runt Udavum Karangal een opvangcentrum voor volwassenen, een kindertehuis én een
basisschool voor kansarme kinderen”, vertelt Jos. “Tijdens ons bezoek aan deze locaties hebben
we met eigen ogen gezien hoe belangrijk dit werk is. En hoe dankbaar de mensen zijn voor de
hulp die zij krijgen.”
Langdurig commitment: Udavum Karangal is in Nederland vertegenwoordigd door stichting
Helpende Handen India, die toeziet op de besteding van het geld. Hierdoor weten we precies waar
het geld naartoe gaat. Mede hierom hebben Van Doren Engineers en Dutch Plantin besloten om
zich voor langere tijd te verbinden aan Udavum Karangal.
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In geen 100 jaar heeft het zo hevig geregend in Tamil Nadu. Verschillende locaties van Helpende
Handen zijn door het water ernstig beschadigd. De bewoners zijn gelukkig allemaal in veiligheid
gebracht.
De vrijwilligers en het personeel werken al dagenlang vele uren per dag. Eerst om de bewoners
in veiligheid te brengen en nu om de schade zo veel als mogelijk te beperken. De geschatte
schade is ongeveer € 30.000,- Zie voor actuele informatie onze website.
11 December. Nu de regens zijn opgehouden is het water gelukkig aan het zakken. Het is
ontluisterend te zien hoeveel schade het water heeft aan gericht.
Het machteloze toe kijken hoe het water bezit nam van de Helpende Handen locaties is voorbij
… de handen kunnen uit de mouwen, de vele handen kunnen weer gaan helpen. Dat zal nog een
hele klus worden. Ook het emotioneel verwerken zal de nodig aandacht, energie en tijd vragen.
Ter plekken kunnen wij vanuit Venray en Santpoort, niet zoveel doen. Wel kunnen wij zorgen
dat Steven en zijn team zich geen zorgen hoeven te maken over de herstelkosten. Gelukkig zijn
er altijd gulle gevers. Binnenkort kunnen wij een aanzienlijk bedrag over maken.

Zaterdag 26 december, tweede Kerstdag.
De opbrengst gaat naar het Parivartan-project.
Dit mobiele huisartsen-project is een groot succes. Vandaar dat Ratan (zie verderop in de Nieuwsbrief een portret van hem) samen met zijn team een nieuwe stap zet naar de regio Nilgiri Hills,
Tamail Nadu (zie onze website).
Plaats: ‘t Helder te Overloon / Helderseweg 31
Tijd: 14.00 uur / Entree: € 10,-

De 4 kleuterklasjes, die recht tegenover de hoofdingang zijn gelegen, worden herbouwd en
uitgebreid naar 8 klaslokalen. Dit oude en oudste gebouw van de HH-school (Ramakrishna Vidya
Niketan Schooli in Tiruverkadu) was versleten en voldeed niet meer. Het dak lekte en de muren
waren slecht. Bovendien werden sommige klasjes door houten wanden van elkaar gescheiden. Het
Dendron College, de Vastenactie Horst aan de Maas en Helpende Handen gaan, met een premie
van Wilde Ganzen, de inrichting financieren.
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Even voorstellen...
Ratan, de gedroomde opvolger van Pappa Steven Vidyaakar.
De transformatie (Parivartan) in mijn leven.
‘Ik ben een bevoorrecht mens, omdat ik ben opgegroeid in Udavum Karangal waar
ik Pappa heb leren kennen als iemand die niet over mededogen en dienstbaarheid
sprak, maar dat overal en altijd (voor-)leefde. Omdat ik opgegroeid ben in een
weeshuis, zou jij kunnen denken dat ik weinig mogelijkheden heb gehad, maar …
stagiaires en vrijwilligers van over de hele wereld komen hier naar toe om het
leven van extreem lijdende en verlaten mensen te ervaren en de efficiënte en
onvermoeibare medemenselijkheid van Pappa en zijn team te beleven.
Pappa is niet alleen een goede vader, maar vooral ook een groot leraar. Hoewel
ik de opleiding ‘Master Social Work’ heb afgerond, was het Pappa die mij professioneel onderwees. Hij moedigde mij aan en ondersteunde mijn initiatieven. Hij gaf mij de ruimte mijzelf te zijn en mijn gedachtes en eigen ideeën te ontwikkelen. Hij gaf mij binnen Udavum
Karangal een platform om mijn ideeën en intenties in de praktijk uit te werken. Sinds enkele jaren mag ik mij, met de liefdevolle steun
van Pappa, binnen de Helpende Handen locatie in Coimbatore ontwikkelen.
Ik ben heel blij en tevreden met wat ik nu doe, maar ik kan, uit de grond van mijn hart zeggen, dat ik zal doen wat Pappa ook aan mij
vraagt. Ik heb geen andere droom.’
Voor een uitgebreidere kennismaking met Ratan verwijzen wij graag naar onze website.

Wij willen graag jouw steun. Wilde Ganzen kiest voor 2015 het ‘Particulier Initiatief van het jaar’.
De organisatie die uit gekozen wordt ontvangt € 10.000,- Het is een kleine moeite ons te steunen, dat kan tot 31 december.
Klik op onderstaande link en vul a.u.b. jouw naam in.
Namens Helpende Handen India, Hartelijk dank voor jouw stem.
https://www.wildeganzen.nl/pivanhetjaar/parivartan-/-transformatie
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