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Bezoek aan het Helpende Handen project in India, december 2019
Sinds 2008 gaan 4 leerlingen van het Dendron College onder begeleiding van 2 docenten, om de twee jaar, op leer-werk-bezoek naar het
Helpende Handen project van Pappa Steven. Ook dit jaar gaan er weer 4 leerlingen mee. Zij zijn zich samen met de begeleiders goed aan
het voorbereiden. Natuurlijk worden ook de ouders betrokken bij de voorbereidingen. Er staan verschillende activiteiten gepland waarmee
de leerlingen geld voor een donatie aan het project en voor de reis kunnen verdienen. Tevens kunnen zij tijdens de activiteiten de mensen
informeren over hun reis en hun taak als ambassadeur van Helpende Handen. Het weekend na Sinterklaas vertrekken ze en komen net voor
Kerst weer terug. De ervaring heeft geleerd dat het een indringende levenservaring zal worden.
Tijdens deze 14-daagse reis zullen wij 3 locaties van Helpende Handen bezoeken; Chennai, Coimbatore en Madurai. Natuurlijk nemen wij
ook de tijd voor cultuur (tempels) en natuur (Nilgiri Hills). De leerlingen zullen het verschil ervaren tussen het leven van kansarme (zieke)
mensen die in een krottenwijk of op straat leven en het leven van opgevangen mensen binnen HH. En natuurlijk ervaren zij straks
nadrukkelijk het verschil met ons eigen leven hier in Nederland. Maar vooral zullen de leerlingen actief zijn op de HH-school en zullen zij
intensief contact hebben met hun Indiase leeftijdgenootjes. De ontmoetingen met Pappa Steven lopen als een rode draad door deze reis.
Wij zullen veel contact hebben met onze steun en toeverlaat Priya. Ook haar partner Ratan zullen wij intensief ontmoeten in Coimbatore.
We hebben er zin in!
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Even voorstellen...

Ik (15) zit in het 4e jaar VWO op het Dendron College in Horst.
Al bijna een jaar zet ik mij, samen met een groep andere leerlingen, in voor
Helpende Handen India. Ik vind HH een erg goed doel, omdat ik het verbeteren van het leven
van kansarme mensen in andere landen belangrijk vind!
Samen met 3 andere groepsleden mag ik mee naar India. Zo weet ik straks hoe hard onze inzet
hier in Nederland nodig is en waar het geld naartoe gaat! Hierdoor word ik gemotiveerder om
mee te helpen en mee te denken, samen met de anderen!

Lieke

Lieke heeft al jaren de wens om te reizen en andere culturen te leren
kennen. Daarnaast wil ze graag iets betekenen voor mensen die het
minder hebben.
We vinden het super dat ze deze grote kans krijgt om beide doelen te
combineren en zijn natuurlijk reuze benieuwd hoe ze het gaat ervaren.
Het is voor ons heel spannend dat ze zonder ons zo’n groot avontuur
aangaat. Maar we hebben veel informatie ontvangen over de reis,
de dingen die ze gaan doen en de ervaring van anderen. Dit geeft ons
een beter gevoel.

Lin
Ik (14) zit in 4 VWO op het Dendron College in Horst. Ik zit bij de
Dendron-HelpendeHanden-werkgroep. Ik zet mij in voor HH, omdat ik het een
heel mooi project vind. Ik vind het zo’n mooi project, omdat het kinderen
opvangt en lesgeeft, die anders geen kans zouden hebben in de maatschappij.
Helpende Handen helpt ook mensen met een handicap, die in India anders aan
hun lot over gelaten worden. Dat vind ik het mooiste aan het project, dat het
de mensen helpt die de hulp het hardst nodig hebben!
In december gaan we met een groep van 7 personen (4 leerlingen en
3 begeleiders) een reis naar India maken. Daar gaan we hele mooie, maar ook
heftige dingen zien. Ik verwacht dat dit heel veel indruk op mij gaat maken!’
Ik heb er super veel zin in en vind dat wij met een hele leuke groep gaan.
Dus dat maakt het extra leuk!’

Ouders van Lin

Kleine kinderen worden groot….je weet dat het loslaten langzaam
aan gaat beginnen. Nu gaat dat ineens in een sneltreinvaart door
de reis die de vier meiden van het Dendron -waaronder onze eigen
dochter- naar India gaan maken. Een hele wijze en onvergetelijke
levensles die ze zal doen beseffen dat een gelukkig thuis en
gezondheid het grootste geschenk is in het leven. En dat iemand
een helpende hand kunnen toereiken je veel meer voldoening
geeft, dan materialisme of status. Ze gaan een mooie
indrukwekkende reis maken met bijzondere en fijne mensen die
hen daarbij begeleiden!
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Ik (15) zit in 4-HAVO op het Dendron College. Ik ben actief in de Dendron-HHwerkgroep. Deze groep zet zich in om geld in te zamelen voor in India en dit gaat
naar “Pappa” Vidyaakar. Ik zit in de India werkgroep omdat ik erg geïnteresseerd
ben in verre landen met andere culturen en hoe de mensen daar leven. Ik vind het
ook erg leuk om me in te zetten voor deze goede doelen!
Nu hebben wij met zijn 4en de mogelijkheid gekregen om naar India te gaan en
hier ervaringen op te doen en ambassadeur van Helpende Handen te worden.
Dit is een hele grote kans en droom voor mij en ik heb er erg veel zin in!

Wij vinden het fantastisch dat Roos de kans krijgt deel te
nemen aan de Helpende Handen projecten in India. Ook wij
zijn benieuwd en vinden het spannend hoe zij dit zal gaan beleven. Dit zal haar voor
de toekomt een andere blik geven op bepaalde zaken, wat je mee neemt de rest
van je leven. Heel mooi en waardevol denken wij! Kortom we kunnen niet wachten
dat ze alweer terug is en al haar belevenissen met ons kan delen.
Verder vinden wij het erg fijn dat de reis zo goed wordt voorbereid. Hebben er
daardoor ook alle vertrouwen in dat we haar met een gerust hart meegeven!

Ik (15) zit in 4 VWO op het Dendron College. Ik krijg energie van
creatief bezig zijn en ik wil graag de wereld verkennen. Toen ik de
kans keer om als ambassadeur van HH mee te gaan naar India
hoefde ik niet lang na te denken over mijn besluit.
Natuurlijk wil ik mee! Het lijkt me geweldig om naar
India te gaan en daar de mensen en de cultuur te leren kennen.
Ik heb zin om in gesprek te gaan met mijn leeftijdsgenoten.
Ook ben ik benieuwd naar de verschillen en overeenkomsten in
hoe onze dag eruit ziet en waar we mee bezig zijn. Ik weet zeker
dat we veel van elkaar kunnen leren!

Liselotte stuurde meteen een appje vanuit school toen ze hoorde dat
ze mee naar India mocht: ‘Ik ben zóóó blij, ik mag naar India met
Helpende Handen!’
Wij vonden het ook meteen geweldig, maar ook spannend om haar
zo ver op reis te laten gaan, zonder ons. En dan naar India! Inmiddels
zijn we goed voorbereid door de bijeenkomsten. We zijn onder de
indruk van wat HH doet voor kwetsbare mensen in India. Het zal een
indrukwekkende reis worden met een heel fijn groepje. Een levenservaring om nooit te vergeten!
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Gedachten en dromen…

In India verwacht ik veel te zien van de HH-stichting. Ik zie er
erg naar uit om Pappa Steven en alle anderen op het project
te ontmoeten en om hun vragen te stellen, zodat ik meer te
weten ga komen over hoe het leven er daar aan toe gaat!
Ik denk dat deze reis veel indruk op mij gaat maken en dat ik
daarna niet meer helemaal dezelfde persoon ben!

In India gaan we veel tijd doorbrengen op het project in
Chennai en dan vooral op de school. We gaan daar zelf lesgeven, presentaties geven en met de kinderen spellen spelen!
We gaan ook nog met een nachtrein naar een ander deel van
het project en we gaan op theeplantages kijken in de bergen.
Zo zien we ook nog een stukje natuur van India!

Wat we er allemaal te zien krijgen zal erg indrukwekkend worden en we zullen er veel
van leren. Deze ervaring helpt ons dan ook bij het ambassadeur zijn.
Zo kunnen wij onze ervaringen weer delen met de rest van de omgeving!
We zullen erg veel te zien krijgen in India. Zo gaan we bijvoorbeeld naar Chennai.
Hier gaan we de HH-school bezoeken. Wij komen dan echt in contact met Indiase
meisjes van onze leeftijd. Daarna gaan we naar Coimbatore en hier gaan we het
geitenproject bezoeken. Daarna gaan we door naar Coonoor/Ooty in de Nilgiri Hills.
Hier krijgen we het mobiele-huisartsen-project en de theeplantages te zien en hoe de
mensen hier leven, dat is natuurlijk heel anders dan in de stad. Daarna komen we
aan in Madurai. Hier gaan we naar een bekende tempel en naar een de krottenwijk.
Ook bezoeken wij het HH project voor verstoten mannen met een verstandelijke
beperking. We gaan ook nog een bezoek brengen aan het HH-ziekenhuis!

We hebben ter voorbereiding bijeenkomsten gehad met de Indiagroep
waarin we praten over de reis maar ook over de gewoonten, godsdienst
en projecten van HH. We gaan verschillende locaties van HH bezoeken,
zoals het Parivartan geitenproject, Maduravoyal, het HH-ziekenhuis en de
HH-School. Ook gaan wij naar toeristische attracties, zoals mooie tempels!
En we gaan bij ‘Pappa Steven’ op bezoek. Hij is de oprichter van Udavum
Karangal. Op de HH-school geven we schoolpresentaties en volgen we
lessen, maar we gaan vooral in gesprek met onze leeftijdsgenoten.
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Vele Helpende Handen maken licht werk...
Lieke:

Na de reis ben ik ambassadeur van Helpende Handen. Als ambassadeur moet ik alles weten over
waar de inkomsten van Helpende Handen naartoe gaan! Ik denk dat deze reis mij daar erg bij
gaat helpen, omdat ik ter plaatse een echt beeld krijg en niet door middel van een foto. Dat is
toch anders.
Ik heb er heel veel zin in en ik vind het natuurlijk ook spannend!

Lin:

Deze reis gaat me helpen ambassadeur te zijn voor Helpende Handen, omdat ik leer om
beter te praten voor grote groepen en dat ik met eigen ogen heb gezien waar het geld
naar toe gaat, wat we op school ophalen voor dit project!
Ik vind het een beetje spannend om te gaan, omdat het toch een heel andere cultuur is
dan hier in Nederland en omdat ik ook nog nooit heb gevlogen. Om af te sluiten wil ik
nog zeggen dat ik er heel veel zin in heb om deze mooie en leerzame reis te gaan maken!

Roos:

Al deze ervaringen zullen erg indrukwekkend worden maar
ook erg leuk! Het lijkt me namelijk heel leuk om in het echt
te zien waaraan het geld is besteed wat wij hebben opgehaald met de acties van de India werkgroep. Ik denk dat ik
de mensen en de cultuur hoe ze daar leven het meest indrukwekkend ga vinden. Ik kijk erg uit naar de reis!

Liselotte:

Ik verwacht dat het een indrukwekkende, mooie en leerzame reis gaat worden met een hele
leuke groep. De ervaring zal ook helpen om een betere ambassadeur te worden. Je ziet met
eigen ogen wat voor een verschil de hulp vanuit HH Nederland kan maken. Als je het zelf
meemaakt kan je het denk ik ook beter overbrengen naar anderen.
Van kleins af aan wil ik al kinderarts worden. Misschien helpt deze reis met mijn definitieve
keuze hierin. Wie weet kan ik later nog iets betekenen voor de kinderen in India als ik arts
ben. Ik kan niet wachten om te vertrekken naar India, maar er staat nog een hoop te doen,
zoals het organiseren van het sponsordiner, op de markt staan, mandala’s schilderen en presentaties voorbereiden. En dan pas is het tijd om de koffers te pakkuhhh!

Oud ambassadeurs blijven verbonden!

Inmiddels hebben zich verschillende ‘oud-ambassadeurs’ na enkele jaren afwezigheid en studeren, weer bij onze
stichting aangemeld. India laat hen niet meer los! Zij willen zich blijvend in gaan zetten voor Helpende Handen.
Dat is heel bijzonder. Nu Pappa Steven langzaam maar zeker bezig is om voor zijn opvolging te zorgen, kunnen wij
ons hier ook verheugen op jonge mensen die het straks van ons over gaan nemen.

Als iedereen een helpende hand uitsteekt naar de ander, staat ooit de hele wereld hand in hand...
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