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Scholier redt twee levens: welkom Fareeda en Noorjahan 

‘Honger in de klas’ heeft een negatieve invloed op het leren en op het gezond opgroeien van kinderen. Elke dag komen er meer dan 100 

dorpskinderen met honger naar de Helpende Handen School. Voor deze kinderen heeft Pappa Steven het 'midday-meal-initiative' in het  

leven geroepen. Het achterliggende doel van dit (gratis) project is deze kinderen en hun ouders te stimuleren vaker en regelmatiger naar 

school te komen.  

Een schaars geklede zieke vrouw lag al dagen lang in de stad op de stoep. Duizenden mensen passeerden 

haar elke dag. Niemand keurde haar een blik waardig! Na een telefoontje van de schooljongen ging een  

maatschappelijk werker van Helpende Handen naar de plek. Fareeda bleek hoog zwanger te zijn. Ze had  

verschillende ernstige fracturen en wonden. Ze kon niet meer lopen. Ondanks deze nare omstandigheden 

straalde ze sereniteit en waardigheid uit. Na enkele operaties kon ze met hulp van een rollator weer lopen.  

Ze beviel van het prachtige meisje Noorjahan. Fareeda en Noorjahan wonen nu veilig in Udavum Karangal. 

Pappa is op zoek naar haar moeder en broer in Mumbai. Fareeda wil zeker niet terug naar haar echtgenoot in 

de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Hij heeft haar destijds op straat gezet, omdat zij verstandelijk beperkt 

is. Via omzwervingen, met veel nare traumatische ervaringen, kwam ze in Chennai terecht.  

De Coovumrivier  
De lokale regering van Chennai heeft op basis van een vijfjaren masterplan,  

besloten dat er in en in de nabije omgeving van de Coovum-rivierbedding geen 

bewoning meer mag plaatsvinden. De rivier, die dwars door Chennai stroomt, 

overstroomt elk jaar weer, met alle gevolgen van dien. De Coovum-rivier is 

slechts 72 km lang en stroomt 32 km door stedelijk gebied. M.n. door het  

intensieve gebruik van oppervlaktewater stroomopwaarts voor de landbouw en 

een zandbank in de riviermonding, waar deze in de Baai van Bengalen stroomt, 

is de stroming van deze rivier erg traag. De rivier is sterk vervuild in het  

stedelijk gebied, vooral Chennai (lozing van rioolwater, industriële afvalwater 

en andere vuilnis). 

Het Helpende Handen Malarvanam-project voor (oudere) mannen (met een 

psychiatrische ziekte e/o verstandelijke beperking) ligt zeer dichtbij de Coovum 

rivier. Recent is gebleken dat deze mannen gevaar lopen, zeker in de moesson 

periode. Steven Vidyaakar heeft dan ook, met pijn in het hart, moeten besluiten 

deze locatie te sluiten. 
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Vier leerlingen van het Dendron College in Horst a/d Maas zijn, onder begeleiding van twee docenten, 14 dagen 

naar India geweest. Ze bezochten prachtige toeristische bezienswaardigheden, zoals de mooie tempelstad  

Madurai en het historische Mahabalipuram, maar zij zijn natuurlijk ook enkele dagen bij Steven Vidyaakar op  

bezoek gegaan. De groep bezocht onder begeleiding van Pappa verschillende HH-locaties. Hoogte punt was het 

bezoek aan de leerlingen van de grote basis- en middelbare HH-school. De 4 leerlingen namen actief deel aan de 

lessen en gaven zelf enkele presentaties over hun leven en hun school hier in Nederland.  

Het was een indrukwekkende reis. De Dendron leerlingen gaan zich straks als ambassadeurs inzetten voor hun 

leeftijdsgenootjes in India. Op onze facebook pagina en onze website kunt u meer over hun ervaringen lezen. 

Ambassadeurs Dendron College op bezoek 

 

In het HH-ziekenhuis worden de 50 bedden 

uit Nederland in de ziekenhuiskamers klaar 

gemaakt om straks gebruikt te worden. De 

Dendron-leerlingen bezochten natuurlijk 

ook dit ziekenhuis. Het is bijna klaar. Na 

een officiële opening wordt het in maart in 

gebruik genomen. 
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    Handen die reiken naar de mensheid 
“De liefhebbende handen van Udavum Karangal reiken naar de verlaten kinderen, de ouderen, de geesteszieken, eigenlijk naar iedereen die in 
een wanhopige uitzichtloze situatie verkeert. Udavum Karangal geeft hen een nieuw leven d.m.v. woningen, scholen, een ziekenhuis,  
rehabilitatiecentra en de preventieprogramma’s in de dorpen. Uw onvoorwaardelijke steun vanuit Nederland aan Udavum Karangal heeft ons 
diep geraakt en gesteund om door te gaan in onze dienstbaarheid aan de mensen in nood.  
‘Dank u wel’ is een veel te bescheiden woord om onze dankbaarheid uit te drukken voor uw toegewijde steun. De behoeften van al die arme 
mensen, klein en groot, konden met uw steun worden vervuld. 
Moge Gods Liefde, Zijn genade en goedheid jullie harten en huis vullen met vreugde en jullie allemaal elke dag zegenen met vrede op aarde.  
Namens de kinderen, de bewoners, de vele vrijwilligers en de staf van Udavum Karangal wens ik U een gezegend Kerstfeest en een gelukkig 
Nieuw Jaar 2018.” 
   Pappa Steven Vidyaakar 

Bankrekeningnummer  NL67RABO0128174358  

t.n.v. Stichting Helpende Handen India te Venray 

1985 / 1987 

Ooit … 30 jaar geleden  

is Pappa Steven zo begonnen … !!! 

In een schamel hutje kinderen opvangen … 

zelf er op uit voor eten en kleding … 

zelf de kinderen eten geven … 

volhardend om zijn dromen te verwezenlijken 

Nu … 30 jaar later 

een veilig en liefdevol thuis voor velen 

een school, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen 

poliklinieken en een ziekenhuis 

voor de meest kansarmen 

Kinderen, al dan niet met een beperking 

zieke volwassenen en ouderen 

Allemaal vinden zij een herberg 

Gekoesterd in de omhullende armen van Pappa, 

symbool van de vele liefdevolle mensen 

de vele helpende handen 

daar en hier 


