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In oktober 2015 werd de vrouwen locatie Ramana in Tiruvannamalai in gebruik genomen. Samen
met de premie van Wilde Ganzen doneerden wij € 164.000,- voor dit prachtige project.

De mannengenomen. De

locatie in Tiruvannamalai werd al een poosje geleden in gebruik
mannen zijn helemaal tevreden in deze mooie rustige vredige

Inmiddels zijn de herstelwerkzaamheden afgerond. Alle Helpende Handen bewoners zijn gelukkig weer op hun oude vertrouwde plek. Voor ons is het alweer een hele poos geleden, maar
voor Helpende Handen is de overlast van de overstromingen nu pas echt voorbij.
Samen met de ‘Stichting Santpoort Helpt Madras’ en met financiële steun van twee Nederlandse noodfondsen, hebben wij meer dan € 45.000,- overgemaakt voor de herbouw en het herstel
van de geleden schade. Niet alleen werden gebouwen helemaal opgeknapt, maar ook werd
een grote noodhulpactie opgezet. Niet alleen voor de kinderen en bewoners van Helpende Handen, maar ook voor meer dan 2000 gezinnen in de omgeving van de HH-locatie. Om hen te
ondersteunen kregen zij tot tweemaal toe van Helpende Handen een nood-pakket (matrasje,
beddengoed, zeep, e.d.).
Daarnaast kregen alle bewoners van het dorp en de HH-locatie een gedegen medisch onderzoek
(ter voorkoming van ziektes). Dit onderzoek en de eventuele behandeling (m.n. medicatie)
werd gratis aangeboden. Bijna alle bewoners lieten zich dankbaar onderzoeken.
Op de foto staat Pappa Steven tijdens de overstroming bij de trap van het inmiddels geheel
gerenoveerde gebouw voor de vrouwen in Maduravoyal (foto hiernaast).

‘Helpende Honger’ in het ‘Huis van de Wijk’ in Horst
In het weekend van vrijdag 19 t/m zondag 21 februari hebben enkele Helpende Handen Dendron - ambassadeurs en enkele begeleiders 3 dagen gevast uit solidariteit met de vele
kansarme kinderen in de wereld die honger lijden. Onderwijs is belangrijk zodat zij straks
voor zichzelf kunnen zorgen en een volwaardig lid van de samenleving kunnen worden.
De opbrengst van dit weekend gaat dan ook naar de inrichting van de 8 klaslokalen.
Dit ‘Helpende Honger-weekend’ is een samenwerking tussen het Dendron College Vastenactie Horst aan de Maas - de muzikanten Paul en Herman en Helpende Handen India.
Dit project wordt verder ondersteund met een premie van Wilde Ganzen.
Het meubilair voor de 8 nieuwe klaslokalen wordt o.a. gemaakt door enkele timmermannen
uit de nabije omgeving. Mede hierdoor wordt de lokale economie een beetje gesteund.
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
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Afgelopen jaar zijn wij weer volop actief geweest om de wensen van Steven Vidyaakar en zijn team uit te laten komen.
Op onze website kunt u een uitbereid verslag lezen.



Parivartan 1 (de HH-mobiele huisartsenpost) is afgerond. In 2015 en 2016 zetten wij ons in voor Parivartan 2.
Wilde Ganzen geeft een premie voor dit project.



In april zijn wij gestart met een Facebook pagina ‘Helpende Handen India Community’.



In juni 2015 zijn wij, na een onderbreking, weer gestart met het uitgeven van ons geheel vernieuwd Nieuwsbericht.



In juni werd er in het Dendron College Horst een grote India-markt georganiseerd.



In de zomer waren enkele medewerkers van Dutch Plantin en Van Doren Engineers sportief-actief voor UK.
De directeur bezocht UK in het najaar. Hij was erg onder de indruk.



In september hebben wij, zoals elk jaar, weer deelgenomen aan de Werelddag in Venray.



In oktober werd het door onze stichting en een premie van Wilde Ganzen gefinancierde Ramana-vrouwenverblijf in
Tiruvannamalai in gebruik genomen.



De hevige overstromingen in de laatste maanden van 2015 en het begin van 2016 hebben veel emotionele en
financiële schade veroorzaakt. UK heeft een grootschalig preventief gezondheidsprogramma uitgevoerd voor de
lokale bevolking en de UK-bewoners. Meer dan 2000 gezinnen kregen een noodhulppakket. De schade aan m.n. de
gebouwen van UK werd met hulp van 2 noodfondsen, enkele particuliere donaties, onze bevriende Stichting
Santpoort Helpt Madras en onze stichting gefinancierd.
De herstelwerkzaamheden van de door de overstroming ernstig beschadigde muur aan de achterkant van het
ziekenhuisterrein, die het rivierwater moet tegenhouden, werd door onze stichting gefinancierd.



Eind 2015 zijn wij gestart met de sponsoring van de inrichting van acht nieuwe klaslokalen voor de UK-school.
Wilde Ganzen geeft een premie.



Loes uit Venray zorgde voor een onvergetelijk overheerlijk Kerstdiner voor de kinderen en vrouwen van de locatie
in Tiruverkadu.



Op tweede kerstdag van 2015 werd in ‘t Helder te Overloon een bijzonder mooi concert voor de Vrede verzorgd
door Paul en Herman. De opbrengst werd door ’t Helder en de muzikanten aan UK gedoneerd. Verder ontvingen wij
aansluitend op onze presentatie een particuliere donatie van maar liefst € 800,-.



Met grote dank aan onze vaste sponsoren konden wij weer een mooi bedrag overmaken voor de vele Helpende
Handen-weeskinderen.



Ook dit jaar willen wij www.lrinternet.nl hartelijk bedanken voor de website die zij geheel gratis voor ons verzorgt.



Inmiddels zijn er 15 jonge leerlingen actief als ambassadeur van HH. Wij zijn heel blij en ook trots dat wij dit
samen met het Dendron College hebben weten te bereiken.



De relatie met de vastenactiegroep Horst aan de Maas is ons dierbaar.
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Even voorstellen…Sundaresan
Sundaresan is een maatschappelijk werker die sinds 2008 actief bij UK betrokken is. In deze en enkele
volgende nieuwsberichten volgt zijn bijzondere verhaal.
Sundaresan zet zich in het bijzonder in bij de opvang en behandeling van mensen in crisissituaties.
Zijn moed en tomeloze inzet, elk uur, dag of nacht, bij het ‘redden’ van deze mensen in benarde situaties is legendarisch te noemen. Op ons verzoek vertelt hij over zijn ervaringen en motivatie om dit
‘werk’ te doen.
Sundaresan:
‘Ik ben 46 jaar oud. Ik kom uit een zeer arm gezin en mede daardoor kon ik mijn studie niet afmaken.
Ik ben erg trots en blij dat ik kan zeggen dat ik een zeer goede vader en moeder heb gehad. Mijn vader ‘overgoot’ mij met goede verhalen en voorbeelden. Hij was niet alleen mijn vader, maar ook mijn vriend, filosoof, meester en mentor. Hij opende de wereld voor mij.
Eind 1990 verloor ik mijn vader. Hij overleed plotseling. Volgens de artsen raakte hij in coma en overleed binnen 48 uur. Ik had slechts
300 rupee (€ 8,-) op zak. Ik kon de ziekenhuisrekeningen en de begrafenis rituelen niet betalen. Ik voelde me helemaal alleen.
Mijn vader was noch een atheïst, noch een bijzonder religieus persoon. Hij zou niet blij zijn geweest dat ik geld heb geleend voor de
(hindoe-) crematierituelen. Om aan de wensen van mijn moeder te voldoen had ik echter geen keus!’

Parivartan 2

Gratis zorg en hulp in de thuissituatie voor meer dan 250 geestelijk/psychiatrisch
zieke mensen en mensen met een verstandelijke beperking

Het Parivartan-2-project gaat, in de eigen leefomgeving, zorg bieden aan bovengenoemde mensen in onderontwikkelde afgelegen dorpen
in de Nillgiri Hills. Dit project zal zich ook richten op de familieleden en dorpsbewoners (bewustwording). Zij zullen nadrukkelijk bij de
behandeling betrokken worden. De omgeving krijgt uitleg over de ziekte van en de gevolgen voor de betreffende mensen. Bovendien zal er
aandacht zijn voor veel misvattingen over psychiatrische ziektes. De patiënten zullen over langere termijn goed onderzocht, behandeld en
begeleid worden.

D.m.v. regelmatige huisbezoeken zal de patiënt gemotiveerd worden de, door een psychiater, voorgeschreven medicatie volgens voorschrift
in te blijven nemen. Verder zal er nadrukkelijk samengewerkt worden met de lokale ambtenaren en andere sociale organisaties in het
gebied.
Daar waar nodig zal het Parivartan-team zich ook richten op mensen met een lichamelijke handicap, ernstig zieke mensen en ouderen.
Verder zal het team zich tot de (lokale) autoriteiten wenden om te pleiten voor de aanleg van een betere infrastructuur, m.n. de aanleg
van betere wegen, waterputten en elektriciteit.

Projectleider Ratan, een arts, twee maatschappelijk
werksters en twee verpleegkundigen zijn alle potentiele ‘patiënten’ in de regio Ooty en Coonor in kaart aan
het brengen. Zij zijn vrijwel dagelijks in dit bergachtige gebied te vinden. Veel mensen verdienen hun brood
op de theeplantages. Ze moeten hard werken, maken
lange dagen en verdienen weinig.

Een kleinschalig ziekenhuis waar straks de bewoners van UK en vooral ook de lokale bevolking tegen een voor
iedereen betaalbare prijs, gebruik kunnen maken van een kwalitatief goede gezondheidszorg. De bouw van dit
Helpende Handen ziekenhuis in Thiruverkadu vordert gestaag.
Bij de foto: de bouw, op de achtergrond het HH-Jeevan-gebouw voor onderwijs van kinderen met een beperking, vakopleidingen en kleinschalige gezondheidszorg polikliniekjes. Het ziekenhuis ligt aan de openbare weg
naar Chennai.
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