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De oudste kinderen werden door hun ouders, broertjes en zussen uitgeleide ge-

daan naar de Helpende Handen kleuterschool. Het was een vreugdevolle, gedenk-

waardige en ook emotionele dag voor de kleintjes. Pappa sprak mooie lovende 

woorden, overhandigde een getuigschrift en begeleide ze naar de ‘grote school’. 

Nieuwsbrief 
NR.15  juli 2019  

50 HH-kinderen, die recent 18 jaar zijn geworden, hebben 

op 18 april voor de eerste keer gebruik gemaakt van hun 

stemrecht. Vooraf werden ze goed geïnformeerd over het 

stemsysteem, de stemrechten en het belang van stemmen. 

De HH-kinderen worden opgevoed tot verantwoordelijke 

Indiase burgers.  

Stemrecht 

Schoondrinkwater voor de leerlingen van de  

Helpende Handen school 

Dit jaar hebben de leerlingen van het Dendron College, 

i.s.m. de Vastenactiegroep Horst a/d Maas en de stichting 

HH-India, actie gevoerd voor dit belangrijke project voor 

hun leeftijdgenootjes in India. Wilde Ganzen ondersteunde 

dit project. In totaal konden wij  

€ 6.132,- overmaken naar de rekening van de HH-school. 

Vastenaktie voor schoon drinkwater 

Van de Anna Creche naar de kleurterschool 

Alle 90 vrouwen van Karunai Illam, de locatie in Maduravoyal, 

hebben genoten van een dagje Marina-beach, aan de Golf van 

Bengalen. Het is voor de eerste keer dat een dergelijk uitje geor-

ganiseerd werd. Het was een groot succes en zeker voor herha-

ling vatbaar. 

Naar het strand 
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Helpende Handen richt zich de laatste jaren steeds meer op het terugplaatsen van herstelde patiënten 

naar hun familie, dorp en vertrouwde omgeving. Als de familie het wil en aankan en als vooral de pati-

ënt het zelf wil, dan bezoekt een maatschappelijk werker deze families en hun dorp. Er wordt grondig 

onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een eventuele terugplaatsing. Mocht dit allemaal voldoen 

dan wordt de patiënt teruggebracht. De patiënt en zijn familie (dorp) worden over een langere termijn, zo intensief als nodig, begeleid. Ook 

krijgen zij de, door een arts, voorgeschreven medicatie mee. 

Om deze patiënten te helpen om zoveel als mogelijk zelfstandig in hun eigen levensonderhoud te voorzien (eigen waarde), is Ratan (zie foto) 

met zijn team enkele maanden geleden gestart met een pilot. Ze hebben enkele patiënten naar 

huis begeleid en ze elk een koppel geiten meegegeven.  

De patiënten kregen vooraf een gedegen training in het verzorgen van deze geiten. Bovendien 

moesten zij zich houden aan enkele vooraf vastgelegde regels (niet verkopen, goed verzorgen, 

etc.). Dit experiment is een doorslaand succes gebleken.  

Inmiddels zijn er ongeveer 100 mensen geselecteerd waarvan aangenomen wordt dat zij aan dit 

geitenproject mee kunnen doen. 

Een geitenkoppel kost € 190,-. Enkele hulpmiddelen, zoals een leiband en een voerbak, kosten 

samen € 10,-  Voor € 200,- kan Steven een patiënt een koppelgeiten meegeven. 

Mocht u dit mooie project willen ondersteunen dan zien wij uw donatie graag tegemoet. 

Geitenproject 

Hepatitis en HIV identificatie-middag op de Sakthivanam locatie 

Samen met de laborante Anna Kamu en verpleegkundige Latha, hebben artsen 

Murugehsan, Lokesh en Reddy’s (allen medewerkers van een extern zieken-

huis) de patiënten van Sakthivanam en Thanjam, als ook de vrijwil-

ligers en de stafmedewerkers onderzocht op hepatitis en HIV.  

In totaal werden 127 mensen onderzocht. Bij een vrijwilliger was 

de Hepatitis-B uitslag positief. De maatschappelijk werker, die deze 

middag organiseerde, was zeer tevreden over het verloop en het 

resultaat. 

Hepatites onderzoek 

Ook Chennai heeft dit jaar veel last van een hittegolf. 

Pappa en zijn team hebben voorzorgsmaatregelen ge-

troffen. Alle bewoners werden door dr. Anuja en enke-

le verpleegkundigen onderzocht en daar waar nodig 

behandeld. 

Hittegolf 

Helpende Handen Schoolkinderen bedanken de Hommel schoolkinderen. 

Met de Hommel-sponsorloop-opbrengst van maar liefst € 5128,44 werden speel-

leermiddelen aangeschaft. Ook deze keer gaf Wilde Ganzen weer een mooie premie 

van 50%. Samen met nog enkele andere donaties konden wij in totaal het prachtige 

bedrag van € 13.584,-overmaken naar de Helpende Handen school.  

Dankjewel... 
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Op vrijdag 28 juni 2019 zijn Priya en Ratan met elkaar getrouwd. Dit is een speciale gebeurtenis 

voor Udavum Karangal en voor Steven. 

Met dit huwelijk is zijn opvolging en de voortgang van Helpende Handen meer verzekerd. 

Steven is erg blij met dit huwelijk. 

 

De 28 jarige Ratan (betekenis van zijn naam: edelsteen, juweel, rijkdom), als kind opgevangen 

in HH, wordt door Steven opgeleid om t.z.t. zijn taken over te nemen.  

Ratan leidt al enkele jaren zelfstandig de HH-locatie in Coimbatore. Het betreft de opvang van 

schoolgaande jongens, opvang van mannen en vrouwen met een psychiatrische ziekte e/o ver-

standelijke - e/o lichamelijke beperking. Hij geeft leiding aan de Ramakrishna Vidya Mandir basis

- en middelbare school en aan het mooie Parivartan project in de Nilgiri Hills. 

Verder leidt hij de mannen locatie in Madurai. 

 

Mohana Priya (betekenis van haar naam: geliefd - aantrekkelijk - charmant). 

Priya is sinds 2016 dé steun en toeverlaat voor Pappa binnen alle locaties in Chennai. Zij is psy-

chologe en heeft de opleiding tot maatschappelijk werkster (richting psychiatrie) afgerond. Priya 

doet haar naam eer aan. Ze is een attente aardige, bescheiden zeer actieve jonge vrouw, die 

door iedereen gewaardeerd en gezien wordt. Ze woont om de hoek van het project bij haar 

ouders en jongere broertje. Priya is eigenlijk altijd aanwezig. Het is een duizendpoot waar ieder-

een een appèl op doet. Niet alleen binnen de opvang, maar ook binnen de school en het zieken-

huis weten ze haar te vinden. Ze is goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen UK. 

Huwelijk van  Priya en Ratan 

Gratis inloopspreekuur in het H.H.- Gayathri Ziekenhuis 
Onder het motto ‘Betaalbare gezondheidszorg voor iedereen’ konden alle 

kansarme en zieke bewoners van Thiruverkadu en vooral vrouwen, gebruik 

maken van een gratis medisch consult bij een algemeen arts, kinderarts, 

gynaecoloog, cardioloog, oogarts of tandarts. 

Meer dan 120 vrouwen kregen n.a.v. een onderzoek de noodzakelijke  

medische hulp aangeboden. Tegen een kleine vergoeding werden zij in de 

weken daarna behandeld.  

Het doel van dit gratis inloopspreekuur is om de ziekenhuis-drempel voor de 

arme mensen te verlagen. De meeste mensen zijn bang dat ze flink moeten 

betalen voor de geboden hulp.  

 

 

Jothi Selvakumar, hoofd van de vrouwen-locatie ‘Karunai Illam’, mocht deze mooie en 

zeer verdiende onderscheiding in ontvangst nemen. 

Jothi werd als 4 jarig verlaten weeskindje in 1984  opgevangen door Pappa Steven. 

Dankzij de steun van haar liefdevolle ‘Pappa’ groeide ze uit tot een evenwichtige  

stabiele zorgzame jonge vrouw. Jothi studeerde B.A. Sociologie, Master of Social Work 

en volgde de Helpende Handen-Nursing Cursus. Ze trouwde met Selva en heeft  

inmiddels een dochtertje Vidhyasree van nu 8 jaar oud. 

Jothi: "Ik ben Pappa erg dankbaar. Hij heeft mij de gelegenheid gegeven te studeren, 

mij te ontwikkelen en buiten HH een gezin te stichten. Ik ben erg trots en vooral ook 

erg blij dat hij mij het vertrouwen heeft gegeven, zodat ik mij nu als leidinggevende in kan zetten voor zijn nobele doel. Ik zal altijd voor hem 

en Udavum Karangal klaar blijven staan. Ik ben van een verstoten niet gewenst kind een sterke jonge vrouw geworden met een eigen gezin 

en heb, als maatschappelijk werkster en verpleegkundige en met de liefdevolle steun en begeleiding van Pappa, een prachtige zingevende 

opdracht om voor hulpbehoevende mensen te mogen zorgen. 

‘Working Women Achiever's Award – 2019’ 
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t.n.v. Stichting Helpende Handen India te Venray 

Deze cursus werd verzorgd door de lokale afdeling van het ministerie van Volksgezondheid.  

De studenten van de Helpende Handen nurse-opleiding werden uitgebreid geïnformeerd 

over de oorzaken, de symptomen en de behandeling van lepra (melaatsheid). 

Lepra bewustmakingscursus 

Elfde-jaar studenten van de Chettinad Vidyashram Middelbare school te  

Annamalaipuram hebben, als eindexamen-opdracht, een dag stage gelopen binnen  

Udavum Karangal. Zij hielpen in Dignity Home, afdeling voor psychiatrisch zieke mannen, 

met opruimen, serveerden eten en vermaakten de patiënten met liedjes en dans. Onge-

woon met dit werk, waren zij aanvankelijk wat terughoudend en verlegen, maar al snel 

hadden zij een goede verstandhouding met de patiënten. In de evaluatie vertelden zij dat 

het een bijzondere positieve en leerzame ervaring voor hen was, die zij zeker met hun  

klasgenootjes zullen gaan delen. 

Stage 

Bij de 30 jarige mevrouw Maheshwari uit Thiruverkadu, moest het rechteron-

derbeen geamputeerd worden t.g.v. een kwaadaardige tumor. Ze vroeg Pappa 

of hij haar kon helpen met een prothese. Ze kan nu weer zelfstandig lopen en 

heeft weer zelfvertrouwen gekregen.  

Prothese 

De 21 jarige getrouwde Shri Babu heeft 2 jonge kinderen. 11 Jaar geleden  

verloor hij bij een ongeluk beide benen. Op zijn verzoek heeft Pappa hem een 

rolstoel geschonken, waardoor hij weer zelfstandig kan functioneren. 

Rolstoel 

Recent heeft de HH-tandarts Youlanda Preethi alle gebitten van de HH-kinderen  

bekeken. Doordat de kinderen dagelijks hun tanden goed poetsen zagen de meeste 

gebitten er goed uit. Vanaf nu gaan ze elk half jaar voor controle en behandeling naar 

Youlanda in het HH- Gayathri-ziekenhuis. 

Tandarts 

De zomervakanties zijn, net als voor onze kinderen, over het algemeen de  

fijnste periodes van het jaar. Ver weg van het huiswerk en vooral veel dingen 

doen die ze leuk vinden, zoals spelen, tekenen, muziek maken, naar een park 

of strand en natuurlijk lekker uitslapen enz. De Shanthivanam kinderen hebben 

van de vakantie genoten. Inmiddels is de vakantie voorbij en gaan ze weer 

naar school. Ook de nieuwe groep kleuters is begonnen (zie elders). 

Vakantie voor de HH-kinderen 


