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Ramya Vidyaakar en Raja Kumar hebben elkaar        op maandag 5 december het  ja-

woord gegeven. In aanwezigheid van de familie van Raja, de Helpende-Handenfamilie van 

Ramya en speciaal Pappa werden de traditionele hin- doe rituelen uitgevoerd. Het was voor 

iedereen een prachtige en vreugdevolle dag. Om de tel niet kwijt te raken: huwelijk nr. 94! 

 

Dit jaarlijks terugkerend hindoe lichtfeest werd dit jaar 

gevierd op zondag 30 oktober. Elk jaar schenkt Pappa 

aan alle HH-bewoners een nieuwe saree, sieraad of 

blouse. Ook worden behoeftige dorpsbewoners niet 

vergeten. Dit jaar kreeg deze gehandicapte man een 

fiets cadeau. Vanaf nu kan hij zich zelfstandig  

voortbewegen. 

De 200 bouwvakkers, mannen en vrouwen, werden 

tijdens het Divali lichtfeest getrakteerd op een heerlijke 

maaltijd. Pappa en enkele medewerkers deelden het 

eten op de bouwlocatie van het ziekenhuis uit. 

De vrouwen locatie in Coimbatore is een vredige  

serene plek waar de vele vrouwen het goed naar hun  

zin hebben. Er heerst een prettige ontspannen sfeer. 

Bijna alle vrouwen hebben een taak. 

Elke dag gezond, voedzaam en lekker eten. 

Dagelijks koken deze vrouwen en hun collega’s voor alle bewoners van de 

HH-locatie in Thiruverkadu. Sommige vrouwen zijn zgn. ‘inmates’. Zij zijn 

voorheen zelf door Pappa opgevangen en begeleid. Nu ze hersteld zijn 

geven zij hun ‘helpende handen’ terug aan Pappa’s levenswerk. Vaak 

wordt de maaltijd door wellwishers gesponsord.  

Coimbatore  

Thiruverkadu  
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Ongeveer 1000 kansarme psychiatrische patiënten en mensen met een  

verstandelijke beperking, maken regelmatig gebruik van de door Helpende Handen 

geboden mogelijkheid een dokter of psychiater te bezoeken. Deze mensen wonen in 

kleine afgelegen dorpjes in de omgeving van de stad Coimbatore. Ze moeten ver en 

lang reizen. Ze worden begeleid door familieleden e/o dorpsbewoners. Doordat er 

veel patiënten op het spreekuur komen moeten ze vaak lang wachten. Om de pati-

ënten en hun begeleiders (in totaal gaat het om ongeveer 2500  

mensen) de gelegenheid te bieden uit de zon en als het regent droog te zitten is 

een overkapping noodzakelijk. Het is de bedoeling dat HH, tegen een voor iedereen 

betaalbare vergoeding, voedsel en drinken gaat verstrekken. Onder deze  

overkapping worden ook de nodige administratieve handelen verricht.  

De overkapping zal worden voorzien van fans, verlichting, stoelen, eettafels, enkele 

rolstoelen, een wasruimte en toiletten. Mochten patiënten niet kunnen reizen dan 

gaat de maatschappelijk werker met de verpleegkundige en daar waar nodig de 

psychiater op huisbezoek. In samenwerking met Dutch Plantin (kokosproducten 

vanuit India) en van Doren Engineers BV (industriële automatisering) sponsort de stichting Helpende Handen India  € 17.082,20. Wilde Ganzen 

geeft een premie van € 8541,10. Info: www.helpendehandenindia.nl  / Foto: Koen van den Hurk  (manager Dutch Plantin die UK in  
Coimbatore meermaals bezocht)  overhandigt de cheque aan Helpende Handen . 

Het Parivartan 2 project krijgt steeds meer 

vorm. In de omgeving van de bergstadjes 

Coonoor en Ooty, in de Nilgiri Hills, gaan 

Ratan en zijn team enkele keren per week 

met een jeep, motor of te voet op bezoek  

bij de vele dorpsbewoners die ver weg van 

de bewoonde wereld in kleine gehuchtjes 

wonen. Het zijn vaak bijna onbegaanbare 

weggetjes, zeker als het geregend heeft.  

De bewoners, bijna allemaal werkzaam op de 

theeplantages, moeten hard en lang werken. 

Ze verdienen voor dit zware werk erg weinig. 

De mensen wonen in schamele palmbladeren 

hutjes of, als ze geluk hebben, in een stenen 

onderkomen. Alle gezinsleden, jong en oud, 

moeten werken voor de kost. 

Omdat ze zover van de stad wonen, maken 

zij nauwelijks gebruik van de gezondheids-

zorg of onderwijs. Het team richt zich vooral 

op mensen met een psychiatrische ziekte of 

een verstandelijke beperking. Het zijn vaak 

besloten gemeenschappen. Door regelmatig 

terug te komen en hulpvaardig te zijn bouwt 

het team vertrouwen op. Ratan en zijn team 

maken dankbaar gebruik van de door Hel-

pende Handen gedoneerde jeep, de twee  

motoren en een busje. / Foto links: In de 
bosrijke omgeving zitten veel apenfamilies.  

Multi-functionele hal voor HH-Parivartan 1 project in India 

Parivartan 2 
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De leerlingen van de HH-school moeten, net als hun andere klasgenootjes, een 

handtekening aan Pappa vragen, zodat de docent kan zien dat Pappa hun huis-

werk heeft gezien. 

Het is tijdens dit soort momenten erg gezellig. Er worden grapjes gemaakt en er 

wordt veel gelachen. Zelfs Pappa heeft er, ondanks dat hij veel handtekeningen 

moet zetten, erg veel plezier in. Als het nodig is kan hij ook streng zijn.  

Sommige mensen hebben het niet zo goed getroffen. Het is een hard leven: elke dag 

met het hele gezin plastic verzamelen zodat er rijst gekocht kan worden. 

Tegen het hek, rondom de speelplaats voor de HH-kinderen op de locatie in  

Thiruverkadu, heeft Pappa verschillende inspirerende teksten laten aanbrengen.  
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Sundaresan is een maatschappelijk werker die sinds 2008 actief 

bij UK betrokken is. In eerdere en enkele volgende nieuwsbe-

richten volgt zijn bijzondere verhaal. 

Door mijn beroep en andere verplichtingen kon ik jammer 
genoeg niet elke zondag naar UK gaan. Ik heb hierover met 
Pappa gesproken. Pappa: ’Veel mensen willen geld verdienen en 
daarnaast verlangen ze ook naar liefde. Ik kan jou niet het  
salaris betalen wat jij nu verdient. Udavum Karangal is een NGO 
met beperkte middelen. Jij kunt geen auto meer rijden, maar 
wel een middenklas leven leiden!’ Ik was verrast, zijn woorden 
zetten mij aan het denken. Ik heb bedenktijd gevraagd om dit 

alles met mijn vrouw te kunnen bespreken. Moet ik gaan voor het geld of om mensen te dienen? 
Begin juni 2016 werd de 30-jarige lichamelijk gehandicapte Abrar door Sundaresan op straat aangetroffen. Hij zag er ziek, verwaarloosd en 

onverzorgd uit. Sundaresan heeft hem meegenomen naar UK en zich maanden om hem bekommerd. Abrar herstelde snel. Sundaresan heeft 

na veel zoeken zijn familie in Delhi gevonden. Zijn broer is hem recent met de trein op komen halen. Zijn vader en moeder en broers en 

zussen waren heel blij dat ze Abrar weer in hun armen konden sluiten. Voor Sundaresan was het een kroon op zijn maandenlange liefdevolle 

zorg. 
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Even voorstellen…Sundaresan  Deel 5 


