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Marathon van Berlijn

Koen van den Hurk en 5 collega’s van Dutch Plantin en Van Doren Engineers deden mee aan de Marathon van Berlijn en zamelden geld in voor Helpende Handen. Zij doneerden € 7500,-. Koen, voor zijn
werk vaker in India, heeft dit bedrag persoonlijk overhandigd aan Ratan, de rechterhand van Steven
in Coimbatore. Koen: ‘Ik ben erg onder de indruk wat Udavum Karangal allemaal doet voor kansarme
mensen.’ Ook Steven, Ratan en de UK-staf vonden het bezoek van Koen prettig en veelbelovend.

De officiële papieren zijn binnen. De grote stevige muur die het water van de Cooum-rivier tegen moet houden is klaar. De kantoor- en vergader-containers zijn geplaatst. Dagelijks zijn er
vergadermomenten. Het team staat klaar om met de bouw van het ziekenhuis te beginnen.

Sri Gayathri… een klein Helpende Handen ziekenhuis

Locatie Madurai...
Steven en zijn staf slaan hun ‘helpende handen vleugels’ steeds verder uit.
Ook in de tempelstad Madurai wordt een opvanghuis gebouwd. Het zal nog enkele maanden duren voordat
de eerste bewoners, mensen met een verstandelijk beperking e/o psychiatrische ziekte, opgevangen kunnen worden. Recent werd de, door een Venrayse stichting gesponsorde, generator op het terrein geplaatst. Vaak valt de stroom uit en kan er niet verder gewerkt worden. Deze generator is dan hard nodig.

Chennai...

De 4 kleuterklasjes worden herbouwd en uitgebreid naar 8 klaslokalen. Dit oude en oudste
gebouw van de HH school was versleten en
voldeed niet meer. Het dak lekte en de muren
waren slecht. Bovendien werden sommige
klasjes door houten wanden van elkaar gescheiden. Helpende Handen Nederland gaat,
met een premie van Wilde Ganzen, de
inrichting financieren.

Ramana...

Loes uit Venray...

Dit tehuis in Thiruvanamalai biedt aan vrouwen
met een psychiatrische ziekte e/o verstandelijke beperking gratis onderdak, voedsel, kleding

Loes maakte haar droom waar. Ze reisde om
de wereld en publiceerde in 2012 een boek
om anderen te helpen. Dit jaar krijgt Helpen-

en medische zorg. Nadat ze volledig hersteld
zijn worden deze vrouwen, daar waar mogelijk,
herenigd met hun familie en worden dan langer durend door HH begeleid. Met de 55% van
Wilde Ganzen doneerde Helpende Handen
€ 164.000,- voor dit prachtige project.
Met grote dank aan de sponsoren.

de Handen India via ‘Eten voor Eten’ een
feestmaal met Kerstmis aangeboden (zie
www.helpendehandenindia.nl en www. etenvoor-eten.nl). Loes:‘Wij krijgen hulp bij lek-

ker en gezond eten van mensen uit het buitenland… en nu krijgen zij hulp voor lekker
en gezond eten van ons!’

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

