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Dag van de Arbeid
Samen met de medewerkers van een lokaal bedrijf hebben de kinderen en volwassen van de locatie Shanthivanam in Tiruverkadu, op
1 mei, de ‘dag van de arbeid’ gevierd. Deze medewerkers en hun
partners en kinderen zorgden voor eten en drinken. Ook organiseerden zij verschillende spelletjes en wedstrijden voor de kinderen en
volwassenen. De Helpende Handen kinderen deden ook hun best.
Van Pappa kregen ze op het eind een presentje.

Annai Crèche in Thiruverkadu, Chennai

Elk kind heeft recht op liefdevolle zorg, aandacht en gezonde voeding. De bouwvakkers, mannen en vrouwen, moeten vaak hard en lang
werken en hebben niet veel tijd en geld voor hun kinderen. Door de HH Annai Crèche kunnen hun ouders in alle rust gaan werken. Ook de
weeskinderen van HH gaan naar deze crèche. Elk jaar laten de kinderen, tijdens de zgn. ‘Starters dag’, aan hun ouders en verzorgers zien
wat ze allemaal geleerd hebben.

Parivartan 2 project
Ratan en zijn team breiden hun Parivartan regio in de Nilgiri Hills steeds verder uit.
In de meest veraf gelegen dorpjes bezoeken ze mensen met een verstandelijke
beperking of psychiatrische ziekte. Vaak is er ook sprake van lichamelijk lijden.
Inmiddels hebben ze zo’n goede naam, dat ze, mede door de mond op mond
‘reclame’, overal met open armen ontvangen worden.
Het team besteedt ook aandacht aan de vele kinderen. Door met de ouders en de
kinderen te praten proberen zij hen te stimuleren gezond en hygiënisch te leven.
En natuurlijk wordt er ook gesproken over het belang van onderwijs.
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Samen met de premie van Wilde Ganzen doneerden het Dendron College in Horst
en de stichting Helpende Handen India een prachtig bedrag van € 32.936,- voor
deze zo nodige kraamafdeling van het nieuwe Helpende Handen ziekenhuis in
Tiruverkadu, India.
De leerlingen en docenten van de Dendron India-werkgroep hebben in de vastenperiode hun zo ommisbare mobieltje een week achter slot en grendel opgeborgen. In deze week hebben zij geld bij elkaar gebracht voor dit Helpende Handenproject.

Donaties kraamafdeling HH Ziekenhuis
Samen met een premie van Wilde Ganzen doneerden de Vastenactiegroep Horst aan de Maas en de stichting Helpende Handen
India een bedrag van € 22.373,- voor de kraamafdeling van Gayatri Helpende Handen Ziekenhuis in Tiruverkadu. In de vastenperiode werd er tijdens de verschillende kerkdiensten aandacht voor
dit project gevraagd. Ook doneerden veel individuele mensen
geld voor dit bijzondere project.

Bedden voor het Helpende Handen Ziekenhuis

Na een lange boottocht, via de Middellandse Zee en het Suezkanaal, is het containerschip met de ziekenhuisbedden medio juli eindelijk aangekomen in de haven van Chennai. Na de nodige douaneformaliteiten werd de container vrijgegeven. Omdat de container tè hoog was, hij
kon niet onder de vele elektriciteitsdraden door, moesten de spullen overgeladen worden in een klein HH-vrachtwagentje.
Steven en zijn mensen stonden verbaasd hoeveel er in deze enorme container geladen was:
50 Bedden, matrassen, nachtkasjes, een beval-bed, medicijnkarretjes, een rolstoel, krukken, thermometers, tandarts-benodigdheden, twee
microscopen, hoeslakens, etc. Steven en zijn mensen waren erg opgetogen over deze meer dan welkome overwegend tweedehands ziekenhuisbenodigdheden uit Nederland.
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Wij hebben een geheel nieuwe facebook pagina.
www.facebook.com/helpendehandenindia/

De bouw van het Helpende Handen ziekenhuis nadert zijn voltooiing. Vrijwel alle binnen- en
buitenmuren zijn inmiddels van een pleisterwerk voorzien en wit geschilderd. Aan de elektriciteit, het water en het sanitair wordt hard gewerkt. De Nederlandse bedden en andere ziekenhuis-benodigdheden staan klaar. Op de foto’s zie je de spreekkamers van de artsen en de
bedden.

Het nieuwe ziekenhuis

Tweede ceremoniële Pooja (puja) in het Gayathri HH-Ziekenhuis
Op 8 juni jl, rond de klok van 04.00 uur in de vroege
ochtend, werd deze pooja uitgevoerd door de 108 jarige
Shri Maha Ayyappa Swamigal. De bouwvakkers, de
architect, de coördinatoren, de project manager en veel
bewoners van HH waren bij deze ceremonie aanwezig.
Steven en zijn team zijn in afwachting van de officiële
formaliteiten die binnenkort afgegeven worden door de
lokale overheid.
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