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Helpende Handen Crematorium Project 

 

India is razendsnel uitgegroeid tot een van de zorgwekkendste corona-brandhaarden van 
het moment. De situatie in India is ‘erger dan hartverscheurend’, aldus directeur Tedros van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
Waarschijnlijk hebt u zelf de indringende beelden op tv gezien. 
 
Steven Vidyaakar: 
‘De huidige Covid-19 situatie is hier erg grimmig. Wij zijn allemaal heel erg voorzichtig.  
Het virus is gevaarlijker dan vorig jaar. Het vermenigvuldigt zich erg snel. In Chennai tellen 
wij meer dan 5000 besmettingen per dag en dat aantal loopt elke dag op. Iedereen is erg 
bezorgd en wij hopen dat na 2 mei de nieuwe regering snel en adequaat in actie komt. 
Er zijn veel doden te betreuren. De crematoria kunnen de toestroom niet aan. Uit nood  
worden hotels gebruikt om patiënten op te vangen en worden o.a. busstations en parkeer-
plaatsen omgebouwd tot crematorium. In vrijwel alle ziekenhuizen is er een nijpend te kort 
aan zuurstof. Bij ons in Chennai zijn dagelijks meer dan 100 doden te betreuren. En ook hier 
kunnen de crematoria het aantal lijkverbrandingen niet meer aan. Experts verwachten dat 
het aantal besmettingen en doden in werkelijkheid een stuk hoger ligt!’ 
‘Ook in de regio Chennai’, zo schrijft Steven Vidyaakar, voltrekt zich een drama en het einde 
is nog lang niet in zicht. Gelukkig zijn onze HH-bewoners en stafleden gezond. Er zijn tot nu 
toe geen mensen besmet of ziek. Wij houden ons strikt aan de regels. Binnen het  
HH-Gayathri Ziekenhuis worden op last van de regering geen Corona-patiënten behandeld.  
De reguliere zorg is echter flink toegenomen. De mensen weten ons ziekenhuis steeds beter 
te vinden.’ 
 
Steven Vidyaakar: 
‘Wij willen, in samenspraak met de lokale regering, zo spoedig mogelijk een crematorium 
bouwen voor de gemeenschap van Chennai, een stad met meer dan 15 miljoen inwoners. 
De geschatte kosten voor de bouw zijn ongeveer € 40.000,- (3,5 Crores Indiase roepies). 
De regering heeft ons voor de bouw goedkeuring gegeven en een stuk land in de arme wijk 
Annanagar toegewezen voor dit crematorium-project.’ 
 
Het is van belang dat de gestorvenen zo spoedig mogelijk en binnen 24 uur gecremeerd 
worden. Dat past enerzijds binnen de hindoe-cultuur en is belangrijk voor de nabestaanden, 
anderzijds is het belangrijk om besmettingen te voorkomen’. 
Steven Vidyaakar heeft ons dringend gevraagd of wij dit belangrijke en noodzakelijke  
project financieel willen ondersteunen. 
Het is een ongewoon project. Normaal sponsoren wij gebouwen e.d. … in onze inmiddels 
meer dan 23 jarige samenwerking met Udavum Karangal is het de eerste keer … een  
crematorium bouwen! … voor lijkverbrandingen … hopelijk een eenmalige uitzondering. 
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Helpende Handen Gayathri Ziekenhuis zorgt voor goede en 
voor iedereen betaalbare medische zorg. Het doel van dit 
project is: het op dagelijkse basis bieden van dialyse- 
behandeling aan 18 nierpatiënten. Aangezien er geen dialyse
-apparaten in de buurt van Thiruverkadu zijn, moeten de 
ongeveer 300 patiënten, vooral bouwvakkers en andere  
dagloners in dit gebied, lange afstanden afleggen. Mede 
hierdoor en de vaak hoge kosten stoppen veel patiënten met 
hun behandeling, met alle gevolgen van dien.  
Om het voor iedereen betaalbaar te maken wil Steven 
Vidyaakar voorlopig 6 apparaten aanschaffen. Daarmee  
kunnen 18 patiënten per dag behandeld worden. De meest  
kansarme patiënten hebben voorrang. Voor mensen die het 
kunnen betalen geld een marktconform tarief. 

215 Dialyse patiënten krijgen een ondersteunend hulp-pakket 

Aanschaf 6 Hemodialyse-apparaten 

Deze patiënten, die eenmaal per 2á3 dagen een dialyse moeten  
ondergaan, kunnen hun werk niet voortzetten. Zonder inkomen  
lijden deze mensen en hun gezinnen. Het zijn arme patiënten die  
een behandeling moeten ondergaan in verschillende ziekenhuizen. 
Udavum Karangal verstrekt voedselpakketten en andere belangrijke 
items aan deze patiënten. Een pakket bestaat uit:10 kg rijst,  
dhall/linzen en kruiden, olie, voedzame drinks, zeep en een deken en 
handdoek. Een pakket kost Rs.2000 / € 23,-. 

Rolstoelen 

 
UK heeft aan 3 arme dorpsbewoners een rolstoel overhandigd. 
Twee mannen verloren beide benen door een auto-ongeluk,  
de ander kon niet lopen i.v.m. een zenuwaandoening. 
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Borstkanker-bewustwordings-dag bij Udavum Karangal Coimbatore en Chennai. 
 
Door deze jaarlijks terugkerende dag hoopt UK de vroege opsporing 
en de behandeling van deze ziekte onder de aandacht te brengen. 
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. 
Momenteel is er nog onvoldoende kennis over de oorzaken van 
borstkanker, daarom blijft vroege opsporing van de ziekte de hoek-
steen van de bestrijding van borstkanker. Dr. Jagadishwari, medisch 
consulente van UK-Coimbatore, onderzocht alle vrouwen binnen de 
HH-locatie Thanjam* ‘Shelter for Women’ en gaf hen voorlichting. 
Tijdens de klinische lessen (zie de foto) voor de begeleidsters heeft 
zij veel twijfels en vragen opgehelderd. Ook wist ze verschillende 
verkeerde opvattingen (o.a. stigma’s) over borstkanker weg te  
nemen. Er was aandacht voor: methoden voor zelfborstonderzoek - 
oorzaken - preventie - behandelingsprocedures - belang met een 
gezond dieet - gezonde levensstijl - het belang van comfortabele 
kleding. 
 
(*opvanghuis voor vrouwen met een verstandelijke beperking e/o psychia-
trisch ziektebeeld e/o een lichamelijke beperking e/o ernstig trauma) 
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Een mooi moment: Makbul Hossain herenigd met zijn familie. 
Deze 40 jarige psychiatrisch zieke man uit de noordelijke Indiase  
deelstaat West Bengalen (boven Bangladesh en 2400 km ten noorden 
van Chennai) werd in 2019, op verzoek van de politie, in een slechte 
psychische en lichamelijke toestand, door UK opgevangen. Warrig,  
onverzorgd en gekleed in lompen bleef hij in zichzelf mompelen.  
In een plastic tas had hij eten, draden, stalen staven, kapotte plastic 
spullen en gebruikte kleding verzameld. Van een arts kreeg hij medi-
catie en werd in het HH-ziekenhuis lichamelijk onderzocht. Sinds die 
tijd werd hij liefdevol verzorgd en behandeld. Na speurwerk bleken 
zijn ouders, zijn vrouw en 2 kinderen in het dorp Shalmara Masjid te 
wonen. Via de moskee kreeg zijn familie bericht.  
Zij allen waren erg blij. Hij was al meer dan 12 jaar vermist. Een broer 
heeft hem opgehaald. UK heeft hem in een goede gezondheid  
overgedragen. Hij kreeg voor enkele dagen medicatie mee. De lokale 
behandelaar werd op de hoogte gebracht. Het weerzien met zijn 
broer was erg emotioneel. 

Hereniging  

Voorlichting... 

Ook de 37 jarige psychiatrisch zieke man, Muneeswaran werd met zijn  
familie herenigd. Hij komt uit het 450 km ten zuid-westen van Chennai  
gelegen dorpje Sivagangai. Sinds 2007, op 24 jarige leeftijd, werd hij vermist. 
Jaren heeft hij doelloos rondgedwaald. Hij was, zo bleek later, verslaafd aan 
drugs. Hij werd in 2008 kort opgenomen in een psychiatrische kliniek, maar 
nam daar al snel de benen. Sinds 13-11-2020 werd hij door UK opgevangen 
en behandeld. Niet veel later werd hij overgedragen aan zijn familie.  
Zij dachten dat hij overleden was. Zij waren blij hem gezond terug te zien. 
Steven gaf hen de goede raad om naast de liefde en genegenheid van het 
gezin, de psychiatrische behandeling en de voorgeschreven medicatie voort  
te zetten om terugval van zijn psychiatrische probleem te voorkomen.  
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Een 50-jarige man met één hand en onverzorgd samengeklit haar, uitgehongerd en armoedig gekleed, liggend op de stoep bij Ayana-
varam werd recent gered door Udavum Karangal. Een bezorgde buurtbewoner informeerde Udavum Karangal, waarna Steven Vidyaakar 
met zijn team naar de aangegeven plaats is gegaan. 
 
Steven: ‘Zodra hij onze auto zag en ik zijn linkerhand vastpakte stond hij op. Hij stemde er meteen mee in om met ons mee te gaan.  
Het leek alsof hij op iemand gewacht had die hem zou komen redden. Hij stapte meteen in onze ambulance en beantwoordde al mijn 
vragen. Hij zei dat hij Manohar heette. Sinds 2 maanden lag hij op de stoep, nadat zijn zus hem had gedumpt. Hij vertelde dat hij niet 
getrouwd was en verder geen familie had. Voorbijgangers gaven hem eten en drinken. Hij zag er onverzorgd uit en leek erg depressief  
te zijn. Tot onze verbazing zagen wij dat zijn rechterhand was geamputeerd. Hij verloor,  
zo vertelde hij, zijn hand toen hij op 25 jarige leeftijd zelfmoord probeerde te plegen door  
voor een trein te springen. Wij hebben hem een bad gegeven, geschoren en schone kleren  
gegeven. Dankbaar en tevreden genoot hij van een heerlijke voedzame maaltijd en kreeg  
medicatie. Wij gaan zijn zus benaderen.’ 
 
‘Udavum Karangal heeft tot dusver ongeveer 7000 van dergelijke patiënten gered en in  
de meeste gevallen herenigd met hun familie. Jammer genoeg is er nog geen officieel  
systeem dat voorkomt dat psychiatrische zieke mensen onder slechte verdrietige  
mensonterende omstandigheden op straat moeten verblijven.  
Op de dag van de ‘Geestelijke Gezondheid’ geven wij op verschillende locaties in de stad  
voordrachten aan het publiek. Wij zorgen op de locatie voor eten, drinken en dans, zodat  
de mensen gemotiveerd zijn te komen luisteren. Iedereen zou zich moeten realiseren dat  
ook deze mensen deel uitmaken van onze samenleving. Een liefdevolle adequate opvang  
en behandeling kan er voor zorgen dat zij weer deel kunnen nemen aan de samenleving. 
Momenteel is de regering bezig om in elk stadsdeel een ‘Mental Health Review Board’ op  
te zetten. Wij zijn erg blij met dit initiatief en hebben onze steun en expertise toegezegd. 
Elk stadsdeel krijgt een crisis-opvanghuis waar psychiatrische patiënten opgevangen en  
behandeld kunnen worden. Daar waar mogelijk worden zij met hun familie herenigd.’ 
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Hoop voor psychiatrisch zieke patiënten 

De slogan die door Udavum Karangal en wereldwijd aandacht kreeg met als 
belangrijke thema’s: mondiale voorlichting over geestelijke gezondheid, be-
wustwording en pleitbezorging tegen het sociale stigma dat er vaak aan 
verbonden is. Sinds 1992 neemt de Wereldfederatie voor Geestelijke  
Gezondheid het initiatief voor deze ‘Werelddag voor Geestelijke Gezondheid’. 
Het programma vond plaats in het HH-School Auditorium. Alle bewoners van 
de HH-Shanthivanam, Athma Shanthi, Dignity, Thayagam en Sishu  
Bhavan waren aanwezig. Pappa Vidyaakar en Dr. Manoj woonden het  
programma bij als speciale gasten.  
Behalve dia’s, dans en muziek/zang werd er d.m.v. sketches aandacht  
gevraagd voor het thema van die dag. Mede door de staf van UK werd het 
een succesvol evenement. 

Geestelijke gezondheid voor iedereen! 

Helpenden handen... 



Recent zijn Tharangini*, Mantra, Chandrakala*, Devi, Megha, Haritha, Mohana* en Diana getrouwd.  Ze hebben allemaal dezelfde achter-
naam: Vidyaakar. Pappa Steven heeft hen allen van jongs af aan opgevangen en opgevoed. Ze hebben met goed resultaat het diploma 
behaald op de HH-school. Net als ’zijn’ eerder gehuwde ‘dochters’ hebben zij met hun partner een uitgebreide cursus gevolgd waarin ze 
voorbereid worden op hun huwelijk. De jonge echtparen worden langer durend begeleid en komen regelmatig op bezoek. Ook gaan zij, 
net als hun voorgangsters naar een beroepsopleiding, o.a. de opleiding binnen het HH- Jeevan Community College (zie elders). 

De bouwaanvraag van dit College is inmiddels officieel goed gekeurd door de lokale regering. De bouw zal binnenkort beginnen.  
Dit heeft iets langer op zich laten wachten, m.n. door de corona-situatie. Samen met de premie van Wilde Ganzen financieren wij een 
groot deel van het gebouw. Momenteel zijn wij zo ver dat wij in actie kunnen komen voor de inrichting van de klaslokalen. Ook voor dit 
project geeft Wilde Ganzen een premie. 
Het JCC wil kansarme (jonge) vrouwen, een voor iedereen betaalbare (para-) medische opleidingen aanbieden, zodat zij straks in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zo zijn er straks opleidingen voor:  verpleegkundige, assistent oogheelkunde,  
operatie-assistent, laboratorium assistent, fysiotherapie assistent, etc. 
Voor meer achtergrondinformatie: www.helpendehandenindia.nl  (actueel) 
 

Mocht u in de gelegenheid zijn dit project te steunen dan kunt u uw donatie storten op de rekening van  
Wilde Ganzen: IBAN: NL 53 INGB 00000 40000  o.v.v. project 2021.0057 
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In het huwelijksbootje gestapt... 

Inrichting van het Jeevan Community College 
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Bankrekeningnummer  NL67RABO0128174358  

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

Recent hebben de Alagappa Universiteit (in Karaikudi, 400 km van Chennai) en  
Udavum Karangal een samenwerkings- overeenkomst getekend om gezamenlijk sociale 
activiteiten te organiseren in het belang van: Women Empowerment-activiteiten. 
De volgende activiteiten zijn vastgelegd: 
empowerment van vrouwen - geestelijke gezondheidsprogramma's – armoedebestrijding 
·sociale en burgerrechten en verantwoordelijkheden - bewustwording van de benarde 
situatie van vrouwen - versterking van het maatschappelijk middenveld - gender,  
rechtvaardigheid en gelijkheid - water en sanitaire voorzieningen en beschermd  
drinkwater - maatschappelijk leiderschap en ontwikkeling - hosting van seminars en 
workshops - ontwikkeling en verspreiding van geschikt trainingsmateriaal - preventie  
van mensenhandel in vrouwen, meisjes en kinderen - stagetraining voor studenten 
Op de foto ziet u links Kavitha, de directrice van de JCC-school (zie onze website), naast haar staat  
Steven Vidyaakar. Verder ziet u Prof. N. Rajendran de Vice-Chancellor van de universiteit met een van 
zijn medewerksters. 

Samenwerking met de Alagappa Universiteit 
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Helpende Handen heeft de afgelopen periode aan meer dan 215 nierpatiënten (zie ook elders) uit de nabije omgeving een gratis box met 
levensmiddelen overhandigd. Deze patiënten werden voor hun behandelingen financieel gesteund door de Tanker Foundation. 
Door deze Stichting en de betreffende patiënten werd deze zeer welkome schenking in grote dank aangenomen. Door hun ziekte zijn 
veel patiënten niet of onvoldoende in staat om te werken. 
* ‘Tamilnad Kidney Research Foundation’ (sinds 1993), biedt  financiële hulp aan kansarme patiënten voor dialyse, transplantatie, onderzoek en medicatie-
kosten.  

HH-steun aan de Tanker Foundation* 

Hindoe feest van de overwinning van Godin Durga op de demonenkoning Mahishasura.  
Godin Durga rijdt op de tijgerin / leeuwin Dawon; symbolische betekenis: de overwinning van het goede op het kwade. 
Binnen de Tamil Cultuur wordt dit feest, ook binnen Udavum Karangal, tien dagen lang voor en door kinderen enthousiast gevierd.  
Empowerment van vrouwen en verrijking van kinderen staan voorop. Dagelijks wordt er een verhaal verteld waarin de culturele waarden 
en ethos (gelijkmoedigheid, vrede, toewijding, wijsheid, etc.) aandacht krijgen. 
De kinderen en andere aanwezigen bewonderden de nieuwe Golu-poppen die traditioneel bij dit feest horen. Golu-poppen zijn gemaakt 
van klei en worden met vrolijke kleuren beschilderd (zie foto). Dagelijks is er een pooja (ceremonie) waarbij er Prasadam (verschillende 
soorten gezonde voedzame peulvruchten) geofferd worden.  

Navarathri-Golu-festival  


