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Anjali...

In 1995 werd Anjali, als 14-jarig rondzwervend
sterk verwaarloosd meisje met een psychiatrische stoornis en
een zwakke lichamelijke gezondheid, opgenomen binnen Udavum Karangal. In januari 1996 onttrok ze zich aan de zorgen van UK.
Steven was erg bezorgd. Hij heeft te vergeefs naar haar gezocht. In december 1996 werd ze in zorgwekkende toestand zwervend op straat
aangetroffen met een baby. Sinds die tijd verblijft Anjali op eigen verzoek binnen UK. Haar dochtertje Jennifer groeide op binnen UK.
Zij heeft met haar leeftijdsgenootjes de HH-school met succes doorlopen en volgde de opleiding tot verzorgende. Ze werkte binnen de
locatie waar ook haar moeder verblijft.
Jennifer trouwde op haar 22ste met Mankandan. Inmiddels heeft Anjali een kleinzoon.
Zodra Jennifer met haar kind Akilan op bezoek komt laat trotse oma Anjali hem niet meer los.

Boomplantdag

Zoals elk jaar krijgen de leerlingen van de Helpende Handen school bewustwordings-lessen over
het klimaat en het milieu. Ook dit jaar gingen zij in de nabije omgeving de jonge boompjes planten die zij zelf thuis hadden opgekweekt

Covid...
Alle bewoners van UK zijn inmiddels gevaccineerd met het in India vervaardigde vaccin
Covishield. Het zijn vooral mensen met een zwakke gezondheid e/o onderliggend lijden.
Daar waar nodig hebben de medewerkers van UK in de nabije omgeving geholpen bij
het vaccinatieprogramma van de regering. Ook worden 30 kwetsbare zieke en zwakke
mensen (tijdelijk) opgevangen binnen UK. Ook zij werden extra hard getroffen door de
lock-down maatregelen.
Meer dan 400 lepra-patiënten die in nabij gelegen ‘kolonies’
wonen, werden en worden behandeld en van voedsel voorzien.
Zij werden door de lock-down extra hard getroffen. Steven heeft,
voordat hij in 1983 UK begon, enkele jaren bij, met en voor
lepra-patiënten gewerkt, eerst bij Moeder Teresa in Calcutta,
later 3 jaar in Chennai.
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Udavum Karangal zorgt voor
groene milieuvriendelijke crematies
UK bouwt een nieuw crematorium in de sloppenwijk waar Steven Vidyaakar in 1983 gestart
is met zijn project. Sinds jaar en dag vinden er in deze wijk crematies plaats, waarbij er
gebruik wordt gemaakt van hout en bladeren. Dat is verre van milieuvriendelijk, bovendien
is het terrein sterk verouderd en hoognodig aan renovatie toe. Steven wil een LPGcrematorium bouwen wat aan alle actuele veiligheids- en milieueisen voldoet. Bovendien
wil hij rondom het hele terrein bomen planten die straks voor de zo nodige zuurstof moeten
gaan zorgen. Met hulp van sponsors, enkele fondsen en een premie van Wilde Ganzen
steunen wij dit crematoriumproject financieel.

Empowerment van vrouwen

Sinds het Parivartan-project in Coimbatore gestart is heeft Ratan Vidyaakar al veel mensen mogen voorzien van een koppelgeiten of een
naaimachine, zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De ontvangers zijn arme mensen die niet in staat zijn goed voor
zichzelf te zorgen, dit omdat ze een beperking e/o geen geld hebben. Deze mensen krijgen een intensieve begeleiding, zodat ze leren hoe
ze om moeten gaan met de koppelgeiten of het naaimachine. Daarna worden ze regelmatig bezocht en over langere tijd begeleid. Ratan
volgt de micro-krediet-gedachte. De mensen krijgen de geiten of het naaimachine te leen. Mocht na verloop van tijd blijken dat zij op een
verantwoorde manier om zijn gegaan met de koppelgeiten of het naaimachine dan geeft Ratan ze in eigendom.
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Bouw van het Jeevan Community College

De bouw van het Jeevan Community College is in volle gang. Van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat zijn mannen en
vrouwen aan het werk. Onder hen zijn ook verschillende ouders van kinderen die op de HH-school zitten. JCC is een
college voor medische opleidingen met diplomering voor (jonge) vrouwen uit kansarme gezinnen. Zij zijn meestal de
eerste generatie vrouwen die de gelegenheid krijgen te gaan studeren.
Helpende Handen heeft, met hulp van enkele fondsen en een premie van Wilde Ganzen, een deel van dit gebouw
gefinancierd. De inrichting wordt financieel mogelijk gemaakt door verschillende sponsors en het bedrijf Dutch
Plantin. Ook voor dit project ontvangen wij een mooie premie van Wilde Ganzen.
Op de foto ziet u Steven, locatie manager Kavitha en recent afgestudeerde JJJ
studenten.

Jeevan Community College op Wilde Ganzen TV
In de week van 9 januari 2022 geeft Wilde Ganzen extra aandacht aan deze school voor kansarme meisjes. Een bijzonder mooi initiatief
waardoor jonge vrouwen na het behalen van het middelbareschooldiploma de gelegenheid krijgen een beroep te leren, zodat ze straks,
trots en zelfstandig, in hun eigen levensonderhoud kunnen zorgen. Bovendien kunnen ze dan ook hun ouders ondersteunen.
Helpende Handen werkt sinds 1997, naar ieders tevredenheid, samen met Wilde Ganzen. Tientallen HH-projecten werden met een premie
van WG (1/3 deel van het te sponsoren bedrag) gefinancierd. Wij zijn Wilde Ganzen daar zeer erkentelijk voor.
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Mantra Vidyakaar werd vanaf haar geboorte opgevangen binnen UK. Ze behaalde haar middelbare school
diploma op de HH-school.
Op 29 oktober 2020 trouwde Mantra met Ganesan. Op 14 augustus 2021 werd hun zoontje Sasti Kumaran
geboren. Sasti Kumaran is het 250ste kleinkind van Pappa Vidyaakar.
Inmiddels zijn er 195 meisjes getrouwd.
De meesten hebben de achternaam Vidyaakar.

Noodhulp
Udavum Karangal schiet Irula-tribals te hulp tijdens en na de hevige overstromingen door
de recente hevige moessons-regens. Meer dan 35 gezinnen waren door de overstromingen dakloos geworden. Ze hadden niets te eten en konden niet zelf koken. De lokale regering zorgde voor tijdelijk onderdak. UK geeft deze families sindsdien regelmatig voldoende
proviand, zoals rijst, olie, meel, melk, groenten en kookgerei. Wij dragen natuurlijk ook
ons steentje bij. Voor meer informatie zie onze website.

Dankwoord van Papa

Het tumultueus jaar 2021 loopt ten einde. Behalve de moeilijke momenten, die ons uithoudingsvermogen op de proef stelde, kregen wij
ook te maken met veel bijzondere uitdagingen. Samen met al onze gemotiveerde Helpende Handen medewerkers en met uw fantastische
steun konden we niet alleen onszelf beschermen, maar ook de behoeftige medemens om ons heen bereiken. Mensen die het al heel
moeilijk hebben in het leven, kregen het door de lock-down maatregelen en de zware overstromingen nog zwaarder te verduren.
Wij zijn dankbaar dat wij in de gelegenheid waren om veel kansarme mensen te steunen. Niet alleen binnen maar in deze tijd vooral ook
buiten Udavum Karangal. Zonder uw liefdevolle hulp was dat niet gelukt.
Hopelijk blijft u ons ook in het nieuwe jaar 2022 steunen, zodat wij onze taak kunnen blijven uitvoeren. Ik wens u, namens de staf en
bewoners van Udavum Karangal een gelukkig, gezond en vredig Nieuw Jaar 2022.
Namasté, Steven Vidyaakar.

Wij wensen u een gelukkig, gezond en vredig 2022!
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