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Ook dit jaar zijn er weer tientallen leerlingen van de HH-school geslaagd.
De leerlingen van klas 10 en 12 hebben onlangs afscheid genomen.
Sinds 1997 hebben al heel veel kansarme kinderen van het HH project en
uit de nabij gelegen dorpen aan de HH school onderwijs mogen volgen.
Velen hebben verder gestuurd, anderen hebben een beroepsopleiding
gevolgd en een goede baan gevonden.
Onze stichting Helpende Handen India heeft m.b.v. verschillende
Nederlandse scholen en organisaties een grote bijdrage geleverd door de
bouw en inrichting van verschillende klaslokalen te financieren. Ook werden
er schoolbussen aangekocht, zodat ook verder weg wonende kinderen naar
school konden komen. Daar waar kinderen niet zelf naar een school konden
gaan werd het onderwijs door de mobiele schoolbus WINGS naar de kinderen gebracht.

Bedden op transport

NR.9

Afscheid

Inmiddels heeft Bom transport 20 bedden, matrassen en nachtkastjes van Venray naar
Vidotrans in Heerenveen vervoerd. Daar worden alle bedden goed nagekeken en opgeknapt.
Later wordt er een container met 50 bedden en toebehoren per schip naar Chennai vervoert.
Natuurlijk is het soms beter spullen in India te kopen, zeker als de lokale bevolking er beter
van wordt. Regelmatig vragen wij bijvoorbeeld aan timmermannen in de nabije omgeving om
stoeltjes en tafeltjes te maken voor onze HH-school. Dat is goed voor hun gezin en de lokale
economie. Bedden e.d. laten maken is na grondig onderzoek geen optie. De nu gekochte
tweedehands bedden gaan volgens Vidotrans nog zeker 15 jaar mee.

Bij de foto: chauffeur Geert van Bom Transport levert de bedden af bij Vidotrans.

99e Helpende Handen bruid, proficiat!
Maandag 20 februari stapte Helen Vidyaakar met Ravindran in het huwelijksbootje.
De Christelijke huwelijksinzegening vond plaats in de CSI Kerk in de West Tambaram wijk van
Chennai. Helen is opgegroeid bij Pappa Vidyaakar. Zij is hem voor zijn liefdevolle opvoeding
heel dankbaar. Het was een bijzonder mooie trouwdag. Behalve de familie van Ravindran
waren natuurlijk ook alle vriendinnen van Helen aanwezig. Het moment waarop Pappa de
hand van zijn dochter gaf aan haar nieuwe partner was voor velen een emotioneel moment.
Helen gaat nu een leven buiten Helpende Handen opbouwen. Ze zal zeker regelmatig op
bezoek gaan bij Pappa en al haar vriendinnen waar ze mee opgegroeid is.
In mei zal de 100ste dochter van Pappa gaan trouwen.

Helpende Handen locatie nabij tempelstad Madurai vordert
Enkele bewoners van HH verblijven onder begeleiding permanent op deze locatie. Zij houden alles goed in de gaten. De drie verblijfsruimtes
zijn bijna klaar. De deuren en ramen worden momenteel geplaatst. Pappa heeft, samen met enkele HH bewoners en medewerkers, de
gebruikelijke inwijdingsrituelen uitgevoerd. Ook de elektriciteit, het water, de douche ruimtes en de toiletten zijn bijna klaar voor gebruik.
De mooie groene marmeren vloer is afgelopen week geschuurd en geboend.
Momenteel wordt er een tweede waterput geslagen. De door een Venrayse Stichting gesponsorde grote generator wordt al lange tijd zeer
intensief gebruikt. Zonder deze generator zou het werk niet verricht kunnen worden. Als dit alles is afgerond komt de lokale bestuurder van
Madurai ‘the Village Panchayat President’ de bouw beoordelen. Hij bekijkt of alles volgens tekening en volgens de wettelijke regelgeving
gebouwd is. Zodra zijn goedkeuring afgegeven is wordt er gestart met de bouw van de keuken en afwasruimte. Ook wordt dan het
administratie kantoortje bij de entree gebouwd en wordt de grote omgeving aangeplant en bestraat.
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Tenslotte… Sundaresan Deel 6
Sundaresan is een maatschappelijk werker die sinds 2008 actief bij UK betrokken is.
Het laatste deel van zijn bijzondere verhaal.

Mijn liefhebbende vrouw zei: ‘Jij bent intelligent en jij bent goed in staat te beslissen wat voor ons
gezin goed is. Als jij voor onze zoon een goede opleiding kunt betalen en wij drie maaltijden per dag
hebben, dan is dat wat mij betreft meer dan genoeg. Ik hoef geen chique rijk leven te leiden!’.
Ik raadpleegde de heer C. R. Krishnaswamy, mijn mentor en crisisinterventie manager. Hij zei:
‘Volg je hart en je geweten!’
Op 18 januari 2010 kwam ik als maatschappelijk werker officieel in dienst bij Udavum Karangal.
Mijn salaris is genoeg om mijn familie te onderhouden. Wij hebben een huis vol liefde en een
stressvrij leven. In de afgelopen drie jaar heb ik ongeveer 150 patiënten met hun families kunnen
herenigen. Elke hereniging geeft mij een tevreden gevoel en een groeiend gevoel van voldoening.
Met al de voors en tegens van mijn werk … de gedachten dat ik werk voor de kansarmen houdt mij
op de been. Ik wil mijn werk in Udavum Karangal graag voortzetten. Ik werk niet voor een instelling, maar voor een doel. Ik heb gevonden
wat ik zocht. Het dienen van de behoeftigen, zonder obstakels is voor mij veel zinvoller dan het werken met computers en bestanden. Mijn
‘reis’ gaat verder.
Pappa zei: ‘De dag dat we niet iets voor iemand gedaan hebben is een verloren dag!’ Ik steun wat hij zegt. Voordat ik sterf wil ik een
verschil maken in onze samenleving. Ik weet dat ik maar een zeer klein individu ben om zo'n groot doel na te streven. Ik herinner mij de
woorden van mijn vader: ‘Niet het succes maar deelname is belangrijk!’ Ik zal hier blijven werken tot dat ik sterf. Ik wilde een kind
adopteren, maar het lukte niet. Maar God gaf mij veel kinderen in Udavum Karangal. Ik mis mijn vader… maar in Pappa vond ik ook een
liefhebbende vader. Ik bid God dat hij mij de energie geeft om gepassioneerd te kunnen blijven werken voor Udavum Karangal.

50 Brillen voor Helpende Handen kinderen
Van Essen Optiek uit Venray heeft 50 brillen gedoneerd t.b.v. Helpende Handen schoolgaande
kinderen. Voor elk kind werden de glazen op sterkte gemaakt. Goed kunnen zien en daardoor goed
kunnen lezen en studeren is belangrijk voor elk kind. Maar een bril moet ook mooi staan, zodat een
kind de bril met trots kan dragen. Het echtpaar van Essen heeft, samen met hun zoon en het
personeel, de monturen zorgvuldig bij de gezichten van de kinderen gezocht. Steven Vidyaakar heeft
daarvoor van elk kind een foto doorgemaild.
Behalve deze 50 brillen worden er ook nog 177 ingeleverde gebruikte brillen naar Helpende Handen
vervoerd. Wellicht loopt er straks een arme Indiase vrouw of man met uw bril rond.
Namens deze kinderen en Pappa Steven bedanken wij van Essen optiek.

Zegening Helpende Handen ziekenhuis in India
De voor zijn leeftijd gezonde 109 jarige Swamy Ayappa werd recent door Pappa Steven uitgenodigd
om het ziekenhuis te zegenen. Hij staat symbool voor gezondheid en wijsheid. Hij woont naast de
duizend jaar oude Shiva tempel in Tiruverkada, het dorpje waar ook het Helpende Handen Gayatri
ziekenhuis wordt gebouwd. Een Swamy is een priester die voor de ‘gewone’ mens een verbinding is
met God. De Swamy heeft, vanuit een oude traditie, naast de tempel, een grote watertank laten
bouwen ten behoeve van de plaatselijke bevolking. www.helpendehandenindia.nl

Op zondag 28 mei om 11.59 uur (NPO2) heeft Wilde
Ganzen aandacht voor het Helpende Handen Gayathri
‘Moeder en kind’ project.
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