
Mirunalini Vidyaakar gaat op zondag 10 juli trouwen met Venkatraman. 

Lakshmi Vidyaakar gaat op maandag 11 juli trouwen met Sridharan. 

Beide bruiden zijn opgegroeid in Udavum Karangal. 

Inmiddels zijn er 90 jonge vrouwen in het huwelijksbootje gestapt. 

Twee bruiloften in juli... 

Helpende Handen investeert al vele jaren in de toekomst van kansarme kinderen. Door basisonderwijs, 

middelbaar-/beroepsonderwijs aan te bieden kunnen jonge mensen een zelfstandig en menswaardig 

bestaan opbouwen en straks voor zichzelf en anderen zorgen. De Ramakrishna Vidya Niketan School 

geeft sinds 1997 jaarlijks aan meer dan 2000 kinderen onderwijs. De oudste 4 lokaaltjes van deze 

school waren versleten en voldeden niet meer. Het dak lekte en de muren waren slecht. Bovendien 

werden sommige klasjes door houten wanden van elkaar gescheiden. 

In plaats van 4 zijn er nu 8 klaslokalen voor 480 kinderen in de leeftijd van 5-10 jaar. 60 kinderen per 

lokaal. Helpende Handen Venray heeft in samenwerking met het Dendron College, de Vastenactie van 

de regio Horst aan de Maas en een premie van Wilde Ganzen de inrichting van deze 8 lokalen  

gefinancierd. (Zie ook verderop in deze Nieuwsbrief). 

Meubilair voor de Helpende Handen school 
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Onlangs bezochten wij Juliane van Dee (93) in Driehuizen, Noord Holland.  

Tijdens ons bezoek vertelde zij uitgebreid en ontroerd over haar dierbare herinneringen aan Steven en 

Helpende Handen. Ze is nog even enthousiast en bewogen als in de begin jaren. 

Juliane heeft, samen met haar overleden partner Nic, de stichtingen Santpoort Helpt Madras en Helpen-
de Handen India opgericht. Meer dan 25 jaar geleden reisde Juliane, samen met Nic, voor de eerste keer 

naar India. Nic bezocht een jaar eerder, in opdracht van het baggerbedrijf Tebma, waar hij na zijn 

pensionering af en toe voor werkte, de regio Chennai. Daar kwam hij in contact met Udavum Karangal 

en Steven Vidyaakar. Nic was erg onder de indruk van wat hij zag. Vooral de leefomstandigheden van de 

oudere mensen raakte hem. Zij verbleven destijds in meer dan eenvoudige onderkomens waar, zeker in 

de zomertijd, de temperatuur hoog op liep, maar …. alles beter dan buiten op straat. Deze ervaringen en 

de ontmoetingen met Pappa Steven lieten Nic niet meer los. Thuis begon hij, samen met Juliane, geld in 

te zamelen voor o.a. ventilatoren en een generator. De stichting in Santpoort kreeg in de loop van de tijd 
steeds meer bekendheid. Een groep ouderen, de zgn.  ‘Maandagochtendgroep’, kwam vele jaren elke 

maandag bij elkaar om samen spullen te maken voor de grote succesvolle jaarlijkse bazaar t.b.v.  

Helpende Handen. In de lente van 1997 verhuisden Juliane en Nic naar Venray. In Santpoort nam het 

enthousiaste echtpaar Wil en Wim van der Pijl het stokje van hen over. Ook in Venray gingen Juliane 

en Nic voor Udavum Karangal aan de slag. De stichting Helpende Handen India werd in dat zelfde 

jaar opgericht. Een goede langdurige relatie met Wilde Ganzen werd opgebouwd. Juliane gebruikt 

nog vrijwel dagelijks het blauwe tasje wat ze kreeg bij een van de jaarlijkse Wilde Ganzen dagen. 

Niet alleen de stichting maar vooral ook hun liefdevolle inspirerende bewogenheid hebben zij aan ons 
overgedragen. Juliane en Nic hebben sinds de begin jaren een pasgeboren weeskind geadopteerd. 

Steven heeft dit sponsormeisje de naam Juliana gegeven. Juliana is recent getrouwd.   
      Marijke en Bart Veldpaus 

Bezoek aan Juliane van Dee 

Mirunalini 

Lakshmi  
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Alle 95 leerlingen die dit schooljaar examen deden behaalden hun diploma. De Helpende 

Handen Ramakrishna Vidya Niketan School telt 2 secties. Voor de sectie wetenschap en 

computers zijn dit jaar 53 leerlingen afgestudeerd. Voor de sectie handel en wetenschap 

behaalden 42 leerlingen hun diploma. Drie studenten slaagden met een 9 gemiddeld. 
Ook de negen leerlingen van Udavum Karangal slaagden met een zeer goed gemiddelde. 

De meeste kansarme kinderen komen uit gezinnen waarvan de vader en moeder onge-

schoolde loonarbeiders zijn. Zij hebben geen vast werk. Hun kinderen hebben, door de 

vele sponsoren, de kans gekregen op de Helpende Handen school een diploma te behalen 

waarmee ze een mooie toekomst tegemoet kunnen zien. 

Omdat de ouders maar weinig verdienen betalen zij voor het onderwijs van hun kinderen slechts een 

kleine vergoeding. De HH-school wordt gefinancierd door de Udavum Karangal Onderwijs Stichting 

(Educational Trust). Helpende Handen Nederland doneert ook aan deze stichting. 
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Even voorstellen…Sundaresan  Deel 2 
Sundaresan is een maatschappelijk werker die sinds 2008 actief bij UK betrokken is.  

In de vorige Nieuwsbrief, in deze en enkele volgende nieuwsberichten volgt zijn bijzondere verhaal. 

‘Mijn moeder kon de dood van mijn vader niet verdragen. Ze waren meer dan 55 jaar getrouwd  
geweest. Ze miste haar man en zijn liefde. Binnen 6 maanden na zijn overlijden werd ze opgenomen 
in het ziekenhuis en overleed. Ik moest meer dan  € 2400,- lenen, zodat ik de ziekenhuisrekeningen 
kon betalen. Ik had al een schuld van € 600,-. Ik voelde me vreselijke eenzaam. Ik had gelukkig mijn 
vrouw en zoon, maar ik miste mijn ouders. De plotselinge dood van mijn vader leerde mij hoe belang-
rijk het is geld te hebben.  
Ik wilde voor mijn gezin zorgen, zodat zij een goed leven zouden kunnen leiden. Als marketingmana-
ger had ik 14 jaar ervaring. Ik heb binnen verschillende bedrijven gewerkt en verdiende in 2008 onge-
veer € 7000,- per jaar. Samen met mijn vrouw kocht ik een appartement en loste al mijn schulden af. 
Wij hadden genoeg geld om van te leven. Dat waren gelukkige tijden. 
Steeds moest ik weer denken aan de wijze lessen van mijn vader. Een Tamil-spreekwoord zegt dat sommige mensen geboren worden, 
leven en dood gaan. En dat er mensen zijn die na hun dood nog voortleven. Zij hebben een leegte achtergelaten, omdat hun leven  
betekenis heeft gehad. 
Met deze gedachte besloten wij een kind te adopteren. Dat was een ingewikkeld proces. Tot ons verdriet kwamen wij niet in aanmerking 
voor adoptie. In goed overleg heb ik toen besloten naar een NGO te stappen om daar voor veel kinderen dienstbaar te kunnen zijn. Ik 
meldde mij aan bij Udavum Karangal en zo ontmoette ik Pappa Vidyaakar. Ik noem hem met veel trots en genegenheid Pappa.’ 

Het tweede mobiele-huisartsen-project, in het bergachtige gebied rondom Ooty en Coonor in de Nillgiri Hills, krijgt steeds meer vorm. Ratan 

en zijn team trekken enkele keren per week dit moeilijk te bereiken gebied in. Ze moeten daarvoor meestal 120 km heen en ’s avonds weer 

terug rijden. Daar gaat veel tijd in zitten. Inmiddels hebben ze het gebied goed in kaart gebracht. De mensen die behandeling behoeven zijn 

benaderd en onderzocht. De financiering is rond, zodra het geld is overgemaakt kan Ratan met zijn team aan de slag. Helpende Handen 
Venray heeft in samenwerking met het Dendron College, de Vastenactie van de regio Horst aan de Maas , van Doren Engineers BV, Dutch 

Plantin BV India en een premie van Wilde Ganzen dit project gefinancierd.  

Parivartan 2  


