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Reis naar Chennia
Het is alweer 5 maanden geleden dat de Helpende Handen ambassadeurs naar India zijn
geweest. Roos, Lin, Lieke en Liselotte hebben, met Ine en Fenne (docenten), onder begeleiding
van Bart, de Helpende Handen projecten in Thiruverkadu (Chennai), Coimbatore en Madurai
bezocht.

Enkele reacties van de leerlingen:
‘Wat was dit een fantastische reis! We hebben ervaringen opgedaan die we de rest van ons leven
kunnen gebruiken. Wij hebben rond gereisd en verschillende projecten van Helpende Handen
bezocht. Alle projecten waren erg bijzonder om te zien, alle mensen zijn heel aardig.’

‘De ontvangst op de HH-locatie Shanti
Vanam was heel groots. We kregen een
prachtige bloemenkrans en iedereen van
het project zong een liedje en klapte voor
ons. Pappa is een man met een heel groot
hart. Hij staat al zijn hele leven klaar om
anderen te helpen. Overal werden we hartelijk ontvangen en kregen we vaak een
lekkere Indiase lunch aangeboden.’

‘De Helpende Handen basis- en middelbare school in Thiruverkadu vonden wij heel
bijzonder. Wij hebben veel contact gehad met alle leerlingen, we hadden een vol leerzaam
en leuk programma! Vooral het contact met de kinderen vonden wij heel speciaal.
Vooral van hen hebben wij veel geleerd. We hadden op de school hetzelfde uniform aan
als de leerlingen. Zo voelden we ons er meer bij horen.’

‘We hebben twee keer een power point
presentatie over Nederland gegeven aan de
leerlingen. Het was erg leuk om hun wat te
leren over de onze cultuur. De leerlingen
waren erg enthousiast en vroegen veel.
Ook zijn we in gesprek gegaan met onze
leeftijdsgenoten op de school. We hebben
gepraat over school, thuis, vriendinnen en
leuke films.’
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‘De reis naar Coimbatore, Ooty en Madurai
was erg indrukwekkend. Met de nachtrein zijn
wij naar Coimbatore gereisd. Eerst zijn wij
met Ratan naar het HH-project in Coimbatore
geweest. Hier vangen ze gehandicapte
vrouwen en mannen op.
Het bezoek aan Sontham waar 40
weesjongens wonen maakte veel indruk op
ons. We zijn met Ratan ook naar de mensen
geweest die een geit hebben gekregen van
het Parivartan-geitenproject. Het is mooi om
te zien hoe het hele dorp van de nieuwe geiten profiteert. En ze vervoeren de geiten gewoon achter in de riksja!’

‘Ook zijn we met Ratan naar twee dorpjes geweest in Ooty. Aan de mensen in de dorpjes die
het nodig hebben levert het project medicijnen. Wij vonden het mooi dat Ratan en zijn team
mensen helpt terwijl ze nog in hun eigen dorpje en huisje wonen. Van een vrouw mochten
we in het huis kijken, er was één klein kamertje waar ze alles in deed. Dat was wel even
heftig om te zien. Een ander oud vrouwtje pakte onze hand en kuste ons op de wang.
Er zit zoveel liefde in die mensen. Dat was wel even emotioneel.’

‘In Ooty zijn we op olifantensafari geweest. Leuk om er ook een dagje sightseeing tussen te
hebben. Het landschap in de bergen is zoveel anders dan in de stad. Erg indrukwekkend om
te zien hoe groot en uitgestrekt de theeplantages zijn De taxichauffeur heeft ons de hele dag
rond gereden en van alles laten zien. We hebben apen en zelfs zeven olifanten gespot!!
Op 5 meter afstand!’

‘In Madurai hebben we de HH-locatie en de prachtige historische tempels bezocht, één van
de grootste van India. Onvoorstelbaar hoe ze deze tempel 2000 jaar geleden hebben kunnen
bouwen en hoeveel mensen je daar niet voor nodig hebt om zoiets te maken. Ook boeiend
om te zien dat er zo veel hindoes naar die tempel gaan, terwijl in Nederland bijna niemand
meer naar de kerk gaat. We zijn ook bij een apentempel geweest.’

‘Onze groep was echt hecht en
gezellig. Wij konden alles
tegen elkaar zeggen.
Pappa Steven is een heel
bijzondere inspirerende man.
Helpende Handen is een fantastisch initiatief
waar wij ons met veel trots en passie voor in
blijven zetten.’
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In India is het einde van de ‘Corona-lockdown’ nog niet in zicht ….!
Sinds 2 maanden is er, net als bij ons, een ‘lockdown’. Dat heeft een enorme impact op
m. n. de arme en kwetsbare mensen; zoals zieken, ouderen, kansarme gezinnen en
gezinnen van dagloners die sinds het begin geen geld meer verdienen.
Door de sluiting van winkels en restaurants wordt voedsel nog schaarser en moeilijker
verkrijgbaar, terwijl de kansarme mensen, door de economische gevolgen, ook niet meer
zo verzekerd zijn op de vrijgevigheid van verschillende instellingen en andere ‘well-wishers’.
Sinds 25 maart verstrekte Helpende Handen met financiële steun van Nederlandse
‘well wishers’ en Wilde Ganzen, meer dan 90.000 voedselpakketten aan deze mensen.
Dagelijks gaan HH-teams op pad om deze pakketten op verschillende locaties uit te delen
(€ 0,50 per persoon per dag). Deze ‘lockdown’ zal nog langere tijd gaan duren, zo wordt
door deskundigen voorspeld. De Helpende Handen teams zullen dan ook doorgaan met
het uitdelen van pakketten.

Uitdelen van voedsel aan gezinnen

Bovendien dreigt er een nieuwe humanitaire ramp nu delen van India getroffen
werden door een cycloon, waardoor veel mensen geëvacueerd moesten worden.
Door deze cycloon wordt de toch al kwetsbare gezondheidszorg overvraagd.

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers maken
dagelijks vele voedselpakketten

India is onderverdeeld in drie-zones: rood – oranje – groen. Binnen deze zones
zijn verschillende niveaus van beperkingen die erop gericht zijn het coronavirus
in te dammen. Bepaalde activiteiten zijn in het hele land verboden, ongeacht
de zone-classificatie.
De landelijke ‘lockdown ‘ - een van de strengste ter wereld - heeft, zoals
geschreven, vele miljoenen arbeiders (dagloners) werkloos gemaakt en dat
leidde en leidt dagelijks tot honger. Mede daarom heeft de regering sinds kort
de ‘lockdown’ beperkingen noodgedwongen enigszins versoepeld.
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Doordat zij geen werk en daarmee geen inkomsten meer hadden moesten de
dagloners noodgedwongen weer aan het werk gaan of de steden verlaten en
terugkeren naar hun geboortedorpen. Mede daardoor bereikte het coronavirus
ook de afgelegen dorpen waar het zich momenteel erg snel verspreidt.
De dagloners hebben sindsdien minder voedselpakketten nodig. Hierdoor is er
meer financiële ruimte vrij gekomen om pakketten met essentiële voedsel- en
veiligheidsvoorzieningen (zoals rijst, tarwe, dhall, ontbijtgranen,
gezichtsmaskers, ontsmettingsmiddelen, handschoenen, enz.) aan de families
van leerlingen van onze Helpende Handen school en -crèches te geven.
Deze 1560 families, die in sloppenwijken in de omgeving van
de school wonen, zitten sinds het begin van de totale
lock-down opgesloten in huis, zonder inkomsten.
De nood is voor deze gezinnen bijzonder groot.

De docenten worden voordat zij, op verschillende locaties,
aan het uitdelen beginnen door Steven toegesproken

Het is voor ons erg vervelend om steeds opnieuw uw financiële steun te moeten blijven vragen, maar wat ons betreft:

‘Wij hebben geen keus!‘

Een voedsel- en veiligheidspakket kost slechts € 20,- .
Mocht u in de gelegenheid zijn!
Wilde Ganzen zal ook bij een volgende aanvraag een premie geven.
Namens Steven, zijn team van vrijwilligers en de noodlijdende arme mensen,
willen wij alle sponsoren via deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor de warme en meer dan welkome donaties.

Het bestuur van Helpende Handen India
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