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Van Papa aan ons 
Je door het leven van anderen laten raken, je zorgen maken over anderen, empathisch zijn en geven aan de behoeftigen,  
het zijn allemaal kwaliteiten die ik heb gezien bij veel mensen met wie ik in de maanden juli tot en met september 2020 te 
maken heb gehad. Dit heeft me gemotiveerd en het vertrouwen gegeven om elke uitdaging aan te gaan waarmee de mens 
wordt geconfronteerd.  

We weten allemaal hoeveel leed dit jaar (m.n. door Covid-19) met 
zich meebrengt, niet alleen voor degenen met een slechte  
gezondheidstoestand, maar ook voor degenen die economisch zwak 
zijn; zonder baan, zonder spaargeld en geen inkomen. Het is een 
zegen dat veel geweldige mensen groots gedoneerd hebben, zodat 
het leed van onze lijdende medemensen verminderd kon worden.  
Ja, ik heb het over al die weldoeners die Udavum Karangal hebben 
gesteund, zodat wij onze missie kunnen uitvoeren. Wij stonden en 
staan dagelijks klaar voor: mensen die echt lijden onder Covid-19, 
voor de kinderen van de arme families van onze school, voor de 
kansarme mensen in de nabijgelegen sloppenwijken, voor de 

Thooymai Paniyalargal (de schoonmakers), voor dialysepatiënten, enz. enz. Ze kregen en krijgen allemaal voedzame  
voedselpakketten en hulpmiddelen om te koken. Ik groet en bedank iedereen die voor dit doel heeft gedoneerd,  
in het bijzonder onze vrienden uit Nederland en Wilde Ganzen en andere donateurs die ons hebben gesteund. 
 
Ik zou ook graag mijn grote waardering willen uitspreken naar de leraren van de 
Ramakrishna Vidya Niketan School in Thiruverkadu en de Ramakrishna Vidya Mandir 
School in Coimbatore.  
Zij hebben op de huidige moeilijke tijd professioneel ingespeeld en hebben, voor zo  
ver mogelijk, de online lessen voor hun leerlingen georganiseerd. Ik waardeer ook  
hun inspanningen en nauwgezette planning bij het organiseren van het uitdelen  
van de voedselpakketten.  
 
Voorlopig houden wij onze vingers nog gekruist, aangezien het Covid-gevaar nog 
steeds in ons midden is. Wij houden ons allemaal strikt aan het door de WHO  
vastgestelde protocol: het dragen van gezichtsmaskers, handen wassen en sociale 
afstand houden om deze ziekte op afstand te houden. Laten we ook samen bidden voor een goed en veilig vaccin, zodat alles 
weer normaal wordt en we allemaal weer opgelucht adem kunnen halen. 
 
Ik wil van deze gelegenheid ook graag gebruik maken mijn 
waardering uit te spreken voor alle inspanningen van het 
HH-personeel en de HH-vrijwilligers die zich onverminderd 
hebben ingespannen om ons onbaatzuchtige werk voort te 
zetten, zelfs in deze tijd van crisis. 
 
Nogmaals wil ik iedereen van harte bedanken. 
Namasté / Vanakam,  
Steven Vidyaakar 
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Steven en zijn staf hebben de voorbije maanden hard gewerkt. Duizenden mensen hebben 
zij, vanaf de begin fase van deze Corona-pandemie, dagelijks van voedsel voorzien.  
Er werden meer dan 50.000 voedzame voedselpakketten uitgedeeld. Ook nu nog worden er 
voedselpakketten uitgedeeld onder de armste. 
Veel Nederlandse donateurs en enkele fondsen hebben Helpende Handen financieel  
gesteund. Samen met Wilde Ganzen hebben wij dan ook meer dan € 60.000,- over kunnen 
maken. Wij willen deze donateurs namens Steven Vidyaakar, zijn staf, maar vooral de  
doelgroep hartelijk bedanken. Het was een hartverwarmend gebaar van  
medemenselijkheid. 

Wereldwijd, zo schat Unicef, zullen in de nasleep van de pandemie 
minstens 24 miljoen kinderen niet naar hun klas terugkeren. Ook in 
India is ‘school’ een belangrijke stap naar een beter, onafhankelijker 
en veiliger leven. Door de strenge nationale Corona-maatregelen  
kunnen (kansarme) kinderen momenteel niet naar school en zijn ook 
niet in de gelegenheid om lessen via internet te volgen. Op het  
gebied van o.a. kinderarbeid zijn er de laatste jaren grote positieve 
stappen in India gezet. Er gingen meer kinderen naar school.  
Spijtig genoeg worden, door deze corona-pandemie, veel kinderen 
door hun ouders aan het werk gezet, omdat hun gezinnen anders  
niet kunnen overleven! 
Hoe langer kinderen van school wegblijven, hoe kleiner de kans dat  
ze daar ooit terugkeren. Sinds de lock-down, die nog voor onbepaalde 
tijd voortduurt, heeft de HH-School er voor gekozen voorlopig af te 
zien van het schoolgeld voor alle leerlingen. Dit besluit is voor de  
ouders en leerlingen een grote opluchting en heeft de ouders  
gemotiveerd om hun kinderen niet van school te halen.  

 
Tot nu toe zijn alle scholen in India sinds de Corona-uitbraak gesloten. Veel kansarme leerlingen van de Helpende Handen meisjes-school 
krijgen sinds die tijd geen les. De 117 meisjes van de 12e klas (vergelijkbaar met onze laatste klas van de middelbare school) doen medio 
2021 eindexamen. Door de Lock-down kunnen deze meisjes waarschijnlijk geen eindexamen doen. Dat vinden wij natuurlijk jammer,  
zeker omdat ze al zo ver gevorderd zijn. Wij hadden deze meisjes en hun docenten graag bij hun studie ondersteund. Samen met Steven 
en Wilde Ganzen hebben wij geprobeerd 132 laptops te kopen, zodat zij thuis met een ‘leen’-laptop en internet online les zouden kunnen 
volgen. Jammer genoeg is dit project door externe omstandigheden niet gelukt. Wij hebben de ontvangen donaties terug gestuurd. 

Dankjewel donateurs... 

2 
Helpende Handen scholen en Corona 

Kans-arme Indiase meisjes verdienen een eerlijke kans  

 
Recent heeft de regering van Tamil Nadu enkele NGO’s opgeroepen om overheids-
scholen te helpen bij infrastructurele voorzieningen, zodat deze scholen hun leerlingen 
een goed onderwijsprogramma kunnen aanbieden. Udavum Karangal heeft inmiddels  
6 regeringsscholen onder haar hoede genomen. Er zijn twee team samengesteld.  
Een team gaat in samenwerking met elke school de behoeftes inventariseren.  
Het andere team gaat onder leiding van Steven Vidyaakar e.a. daarna implementeren. 

Helpende Handen ondersteund regeringsscholen 
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Visser Vijay Babu (29) kreeg vorig jaar, toen hij naar huis liep, een ongeluk terwijl hij een drukke straat overstak.  
Hij brak zijn been net onder zijn knie. Hij werd in het Thanjavur Medical College-ziekenhuis geopereerd en kortdurend 
behandeld. Hij bleef na de operatie echter pijn houden en kon zijn been niet goed bewegen. 
Vijay Babu heeft een groot gezin van 5 personen te onderhouden; zijn bejaarde moeder, zijn 2 jonge kinderen van  
2 en 4 jaar en zijn vrouw. Hij verdiende geld door te vissen in de Golf van Bengalen. Door dit ongeluk raakte zijn  
gezin in grote financiële problemen. 
Nog niet zo lang geleden viel hij van een trap en brak zijn been opnieuw.  
Een operatie en behandeling in het Thanjavur-ziekenhuis was door de  
Corona-maatregelen niet mogelijk. Een meelevende vriend zag zijn benarde  
situatie en zocht hulp. 
Dhr. Mohan (Maatschappelijk Werker van Udavum Karangal) reageerde meteen  
en heeft Vijay Babu naar Chennai gehaald voor een spoedbehandeling.  
Vijay Babu was bezorgd dat zijn onderbeen geamputeerd zou moeten worden. 
Steven Vidyaakar regelde dat hij, in het bevriende privéziekenhuis in  
Arumbakkam, met spoed geopereerd kon worden. Tijdens het revalidatieproces 
woonde hij binnen HH. M.b.v. deskundige begeleiding van het Helpende Handen 
Ziekenhuis en een ambulant-traject kan hij nu weer goed functioneren.  
Hij is, na een afrondende operatie, volledig hersteld en keerde onlangs blij  
en opgelucht terug naar zijn gezin. Gelukkig heeft hij zijn werk weer opgepakt.  
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Visser gered door Udavum Karangal 

 
De ouders van deze 21-jarige geesteszieke jongeman hadden hem als vermist opgegeven en 
waren verwoed naar hem op zoek. Toen hij op 16 september door onze maatschappelijk werker 
in zeer verwarde toestand werd aangetroffen en in veiligheid werd gebracht, was hij slechts  
gekleed in een kleine vieze lendendoek (dhoti) om zijn middel. Hij gedroeg zich gewelddadig, 
mompelde in zichzelf en kon geen antwoord geven op de vragen van de Social Werker.  
Na 3 dagen intensieve verzorging en behandeling herstelde hij.  
‘Ik heet Manoj Kumar en woon in Alagirikottagam!’ 
Hij gaf aan dat hij bij zijn vader Bharathi en zijn moeder Maheswari woont en een broer Surya 
en een zus Monisha heeft. Tot onze verbazing zei hij dat zowel zijn vader als zijn broer in  
Chennai werkten, maar hij wist hun contactgegevens niet.  Met deze minimale gegevens hebben 
we contact opgenomen met de politie met de vraag zijn gezin te vinden. Nadat Manoj's vader 
was opgespoord, nam hij onmiddellijk contact op met Steven.  
Ondertussen herstelde Manoj Kumar zich goed. Hij wilde graag naar zijn gezin terug keren. 
Op 29 september kwam zijn vader naar Udavum Karangal. Hij bedankte Steven en zijn team 
voor het in veiligheid brengen van zijn zoon, de liefdevolle zorg en behandeling en het weer  
herenigen van Manoj met zijn familie. 

Geestelijk zieke jongeman herenigd met zijn familie 



Inmiddels zijn er veel meisjes, allemaal met de achternaam Vidyaakar binnen Udavum Karangal getrouwd. Het zijn belangrijke momenten 
voor de UK-familie. De meisjes die in 1995-2000 door Pappa werden gered, zijn allemaal volwassen geworden, zij zijn nu ouder dan 21 jaar. 
Allemaal hebben zij hun studies met succes afgerond, inclusief enkele adl-cursussen (algemene-dagelijkse-levensverrichtingen).  
Deze jonge vrouwen krijgen, dankzij hun 
liefdevolle Pappa en hun care-mothers,  
de kans een nieuwe stap in hun leven te 
zetten. Ze hebben genoeg bagage om een 
onafhankelijk waardevol lid van de Indiase 
samenleving te worden. Zij zijn nu zover 
voorbereid dat zij zich, door middel van een 
huwelijk, kunnen gaan vestigen in de  
Indiase samenleving.  
In de maanden juli t/m november 2020 
werden, met inachtneming van de  
vastgestelde corona-maatregelen,  
13 huwelijken gesloten.  
Wij hebben vanuit Nederland met uw hulp 
veel van deze jonge vrouwen financieel 
mogen steunen. 

    
Huwelijken in Udavum Karangal 
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Makbul door het HH-team met zijn familie herenigd 
Makbul, een psychiatrische patiënt, werd vermist in zijn dorp in de deelstaat  
West-Bengalen (noord Oost India, hoofdstad Calcutta). Door Social Worker Jacob werd  
Makbul in een trieste geestelijke en slechte lichamelijke gezondheidstoestand op straat 
aangetroffen. Hij werd door Jacob naar UK gebracht. Hier werd hij liefdevol opgevangen 
en verzorgd. Hij bleef lange tijd in zichzelf opgesloten en gaf geen persoonlijke  
informatie. Na een langdurige behandeling en begeleiding stelde hij zich uiteindelijk 
open en onthulde zijn naam.  
Makbul is, zo vertelde hij, de zoon van Jekir Uddin Miya en woont in het dorp 
Chhodaatharakotha. Het team van UK slaagde erin contact op te nemen met de familie 
via een moskee in het dorp. Makbul's broer Sahidul Haq kwam op 6 november naar 

Chennai en nam Makbul de volgende dag mee naar huis. UK gaf hem voor een maand gratis medicatie mee en adviseerde Sahildul een 
plaatselijke arts te raadplegen om de behandeling voort te zetten. 
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Bankrekeningnummer  NL67RABO0128174358  

t.n.v. Stichting Helpende Handen India te Venray 

 

Namens Steven Vidyaakar,  
de vrijwilligers en alle bewoners 

van Helpende Handen India 
Wensen wij u een gezegend en  

bovenal gezond 2021. 
Hopelijk mogen wij ook in het 
nieuwe jaar weer op uw ver-

warmende  
steun rekenen. 

 
De renovatie van het inmiddels meer dan 25 jaar oude Kutty Pappaas gebouw is 
afgerond. Dit gebouw, ook bekend onder de naam Venray-house, wordt intensief 
gebruikt voor  spastische en andere lichamelijk gehandicapte kinderen, kinderen 
met een verstandelijke beperking en voor de verzorgers en helpers (care-mothers) 
die 24/7 aanwezig zijn. De 2e verdieping werd gesloopt. De buitenkant, de begane 
grond en de eerste verdieping zijn helemaal opgeknapt en voldoen weer aan de 
gestelde normen. Het open dakterras is nu overkapt en wordt o.a. gebruikt voor 
het drogen van de was. 
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Samen met de leerlingen van het Dendron College, de Vastenactie Horst aan de Maas,  
Wilde Ganzen en Helpende Handen konden wij een waterzuiveringsinstallatie laten aanleggen 
waar de leerlingen van de HH-school en armere mensen in de omgeving veilig en schoonwater 
kunnen drinken. 

Schoondrinkwater project 

Renovatie Venray House 

Ook dit jaar zijn er door Ratan weer geiten-koppels aan arme, vaak gehandi-
capte mensen verstrekt, zodat zij zoveel als mogelijk in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien en niet meer afhankelijk zijn van anderen. 

Geiten project 

2021 


