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Gered... 

Na de officiële opening op woensdag 15 februari 2018 werd op 23 maart, tijdens een mooie Indiase ceremonie, waarbij een lintje werd door-

geknipt en een mooi beeld van een koe met haar kalf (symbool van moeder en kind) werd onthuld, het Gayathri ziekenhuis in besloten kring in 

gebruik genomen. Ook werd een inauguratie-plaquette bij de moeder en kind afdeling onthuld. Vanaf die datum kunnen ambulante patiënten 

uit de omgeving en HH-patiënten voor onderzoek en behandeling terecht bij artsen van de poliklinieken. Het ziekenhuis zal in de aankomende 

maanden stap voor stap in gebruik worden genomen. De 50 bedden, matrassen, nachtkastjes en andere ziekenhuisapparaten, die vorig jaar in 

een grote container naar India werden vervoerd, staan klaar voor gebruik. Het mooie beval-bed trok veel bekijks en maakte veel indruk.  

Helpende Handen India heeft samen met Wilde Ganzen en enkele sponsoren m.n. voor de moeder en kind afdeling een grote substantiële 

financiële bijdrage geleverd. 

De openingstijden van poliklinieken zijn recent uitgebreid. Momenteel zijn de poliklinieken open van 08.00 tot 20.00 uur. Inmiddels zijn de 

vacatures redelijk voorzien. Er werken verschillende dienstdoende artsen, een gynaecologe, een kinderarts en recent werd een fysiotherapeut 

aangenomen. 

Er zijn weer verschillende open dagen gepland. Deze zijn vrij toegankelijk 

voor de (arme) lokale bevolking en hebben deze keer als doel de mensen 

kennis te laten maken met: een algemene medische check-up, de zorg 

rondom zwangerschap en bevalling en dermatologie. I.v.m. de hygiëne 

en het schoonmaken van het ziekenhuis wordt er momenteel vanuit Ne-

derland een protocol op maat geschreven. Daarvoor werd een ziekenhuis 

in Nederland bezocht, waar veel bruikbare informatie werd verstrekt. 

Zodra de informatie vertaald is zal dit protocol stap voor stap ingevoerd 

gaan worden. De betreffende medewerkers in het Helpende Handen zie-

kenhuis worden uitgebreid geïnformeerd en bijgeschoold..  

Voortgang H.H.ziekenhuis 

Nadat een echtpaar de psychiatrisch zieke en verstandelijk 

beperkte 35 jarige Padma ergens in een buitenwijken van 

Chennai had gevonden namen zij via de politie direct con-

tact op met Pappa. Deze jonge vrouw bleek al enkele 

maanden, geheel in de war, sterk ondervoed en erg  

vervuild, in deze omstandigheden te leven. De meeste 

mensen lieten haar links liggen. Sommigen gaven haar af 

en toe te eten. Op verzoek van Pappa is Priya, een trouwe 

en toegewijde jonge vrouw, met een verpleegkundige en 

een chauffeur naar de plek gegaan waar deze Padma lag. 

Priya heeft, nadat ze haar vertrouwen had gewonnen,  

Padma direct schone kleren aan gedaan en iets te eten en 

te drinken gegeven. Inmiddels wordt ze al weer 6 weken 

opgevangen binnen Udavum Karangal 
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Twee zusjes zijn getrouwd met twee broers. 

Eerder trouwde Juliana Vidyaakar met Vijayakumar.  Haar zusje Dimple trouwde op vrijdag 20 april 2018 

met Shanthakumar, de broer van Vijayakumar. De bruiloft vond plaats in de Helga Shanthakumar Kapel, 

locatie Shanthivanam (Tiruverkadu). 

Dimple groeide vanaf haar geboorte op in Udavum Karangal. Ze heeft het diploma ‘gezondheids-assistent’ 

met succes gehaald aan het Jeevan Community College. Zij werkt sinds 2 jaar als verpleegster in het Sree 

Sathya Sai Hospital. Haar echtgenoot Shanthakumar is riksja chauffeur. 

Dubbel feest...         

Paavai Vidyaakar trouwde op vrijdag 27 april met Karthick in de Sree Pachaiamman-tempel te  

Thirumulaivoyal, een snel groeiende wijk in het noorden van Chennai. Op zondag 22 april verloofde 

het stel zich in de Sree Sai Baba-tempel binnen de  Shanthivanam locatie.  

Paavai groeide op in Udavum Karangal. Nadat zij haar middelbare school had afgerond, volgde zij 

een naaicursus en haalde met succes haar diploma. Paavai werkt momenteel als vrijwilligster bij de 

kinderen van de Shishu Bavan afdeling van Udavum Karangal. De bruidegom Karthick is riksja 

chauffeur. Het echtpaar woont bij zijn familie in Chennai. 

Op deze Helpende Handen middelbare school zitten kinderen die in UK opgroeien en 

kansarme kinderen uit de omgeving. Voor het schooljaar 2017-2018 deden 108 studen-

ten eindexamen. Alle 108 zijn geslaagd. Een prachtig resultaat van de studenten, maar 

zeker ook voor de leerkrachten en de staf van de school. 

Met toestemming van de leerlingen mogen wij 3 Udavum Karangal-leerlingen in het 

zonnetje zetten. Zij behaalden hun middelbare school diploma met een boven  

gemiddeld resultaat! 

Klankleer*, workshop voor de leerkrachten basisonderwijs       

Eindexamens ‘Ramakrishna Vidya Niketan school’ 

      

*klankleer / fonetiek is de studie van het spraakgeluid en de productie en waarneming van dat spraakgeluid. 
 

Tijdens deze 2-daagse workshop werd een methode aangeboden om (moeilijk lerende) kinderen te 

leren lezen door geluiden te koppelen aan geschreven letters. Het hoofdthema van deze workshop 

was het tot ontwikkeling brengen en verbeteren van de lees- en spellinggewoonten voor de jonge 

kinderen die beginnen met lezen. Schriftelijke taal kan worden vergeleken met een code. Als het 

betreffende kind de geluiden van letters en lettercombinaties kent, kan het de woorden tijdens het 

lezen decoderen. 

Het programma bestond uit ‘klank leren’, ondersteunt met beweging, gevolgd door korte en lange 

klinkers. De docenten leerden o.a. lastige woorden, letter-geluiden, alternatieve klinkers en  

spellingsregels.  

Deze training was erg waardevol voor de leerkrachten. Zij ontvingen een deelname certificaat. 

PRIVACY 
Per 25-05-2018 is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op 

onze website www.helpendehandenindia.nl 

(’Privacy-protocol’) kunt u er meer over lezen. 

http://www.helpendehandenindia.nl
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De werknemers van de Lucas-TVS-groep (bedrijven in o.a. motors, auto-onderdelen, en  

elektronica) en hun familieleden vierden op 1 mei de ‘dag van de arbeid’ in Shanthivanam. Deze 

Lucas-TVS-groep is al meer dan 30 jaar verbonden met Udavum Karangal en verzorgd even zo 

veel jaren de dag van de arbeid. Er waren net als andere jaren leuke activiteiten gepland, zoals 

sport en dans. In het kader van ‘bewustwording van verantwoord water gebruik’, werden er 

sketches opgevoerd. De kinderen en volwassen van Udavum Karangal hebben hier veel van 

geleerd. 

De mensen van de Lucas-TVS-groep verzorgden op het eind van deze gezellige dag een feeste-

lijke maaltijd voor alle inwoners van Udavum Karangal en alle aanwezigen van de Lucas-TVS-

groep. Iedereen kijkt terug op een gezellige geslaagde dag en genoot van het heerlijke en 

voedzame eten. 

Dag van de Arbeid 1 mei 

 

Tandarts miss Youlanda Preethy en haar assistente 

Maria Nina zijn dolblij met de vele tandarts-

benodigdheden die zij recent van de stichting 

DHIN (Dental Health International Nederland) 

mochten ontvangen. 

Tandarts en assistente 

Internationale Dag van de Verpleging 12 mei 

Sinds een jaar krijgen ongeveer 100 kinderen (dat aantal zal zeker toenemen) elke schooldag 

in de middagpauze van Pappa een maaltijd aangeboden. Steeds vaker blijkt dat nogal wat kin-

deren met een lege maag naar school komen. Een goede maaltijd is echter onontbeerlijk voor 

een goede schoolprestatie. De schoolmaatschappelijk werkster van de Helpende Handen school 

bezoekt alle gezinnen en maakt een inschatting welke kinderen te weinig of geen eten mee 

naar school krijgen. Alle kinderen die op de Ramakrishna Vidya Niketan school zitten komen uit 

kansarme gezinnen. Sommige gezinnen zijn tè arm om hun kinderen naar school te laten gaan. 

Op de RVN-school zijn ze welkom en krijgen ze gedegen basis- en middelbaar onderwijs aange-

boden. 

Middageten... 

De ‘dag van de verpleging’ wordt elk jaar over de hele wereld gevierd op 12 mei, ter gelegenheid van de verjaardag van Florence Nightingale.  

Deze feestelijke dag werd ook gevierd in het nieuwe Helpende Handen Gayathri-ziekenhuis. Het programma begon met een gezongen gebed, 

gevolgd door een bijzondere licht-ceremonie. Daarna werd door de studenten hardop de ‘gelofte van verpleegkundigen’ uitgesproken. Het 

hoofd van de verpleging, de inspecteur en Pappa hielden daarna ieder een mooie speech, waarin het beroep van verpleegkundige geëerd 

werd. Pappa overhandigde aan alle verpleegkundigen en aan de leerling-verpleegkundigen een cadeau.  


