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Medemenselijkheid... 
In de voorbij Corona-maanden, zo hebt U kunnen lezen, hadden en hebben veel men-

sen in India, zeker de armste, het erg moeilijk. Vooral de kwetsbare mensen, zoals 

gezinnen van dagloners, kwetsbare kinderen, ouderen en zieken, zwervers en daklozen 

hadden en hebben het nog steeds erg zwaar. Ze lijden honger en zijn bang om ziek te 

worden. Veel mensen kunnen geen gebruik maken van de reguliere zorg, omdat ze 

daar het geld niet voor hebben, bovendien kan de gezondheidszorg de situatie niet 

aan.  

 

In al deze maanden heeft Helpende Handen zoveel als mogelijk mensen geholpen door 

ze dagelijks een voedzame maaltijd te geven. Wij en de vele meelevende donateurs uit 

Nederland hebben daar sinds het begin van de beperkingen ons steentje aan bij gedra-

gen.  

Steven Vidyaakar:  
‘Het volstaat niet om mensen één dag eten te geven in zo’n maanden durende noodsi-
tuatie. Juist de zekerheid dat er enkele dagen per week voedsel uitgedeeld wordt 
maakt het voor deze mensen enigszins draaglijk! De mensen zijn erg dankbaar en ne-
men vaak geëmotioneerd hun pakket in ontvangst!’ 
 

Vanaf 1 augustus is de lock-down in Chennai gelukkig, op de mondkapjesplicht na,  

helemaal op geheven, zodat het ‘gewone’ leven weer opgepakt kan worden en de 

mensen weer zoveel als mogelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De 

druk om te versoepelen is groot, omdat vele miljoenen Indiërs afhankelijk zijn van dag-

lonen. 

Ook in de maand juli hebben wij veel noodlijdende families dagelijks kunnen voorzien 

van voedsel (zoals rijst en olie) en andere noodzakelijke spullen zoals zeep e.d.: 

82 gezinnen van dagloners, 74 gezinnen van riksja-taxi-chauffeurs, 150 gezinnen waar-

van de vader kapper is, 9 gezinnen van families waarvan de vader geld verdient met 

toiletten schoonmaken, 50 Narikuravar tribal gezinnen (die normaal hun brood verdie-

nen door kralen en honing te verkopen) en 15 gezinnen van de Irula Tribal kregen 

enkele keren per week een pakket aangereikt. (lees verder op pag.2) 
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Het Helpende Handen Gayathri Ziekenhuis mocht geen corona-patiënten opnemen.  

De gewone reguliere ziekenhuiszorg werd zoveel en zo goed als mogelijk uitgevoerd.  

De medische apparatuur en de ambulance die niet gebruikt konden worden heeft Steven Vidyakaar  

tijdelijk ter beschikking gesteld aan het ziekenhuis in de nabij gelegen wijk Annanagar, waar wel  

Corona-patiënten werden en worden behandeld. 

 

De 400.000 mondmaskers, die HH-Venray naar India heeft verscheept, werden verdeeld onder de lokale 

gemeenschap, zwervers en daklozen, de politie, straatwerkers, het ziekenhuispersoneel en de bewoners 

en vrijwilligers van Helpende Handen. 

 

Namens Udavum Karangal bedankt Steven Vidyaakar iedereen die een bijdrage heeft geleverd,  

zodat hij met zijn team dit omvangrijke en grootse covid-naastenliefde-project tot een goed einde kan 

brengen.  

 

In India hebben veel mensen het normaal al heel moeilijk, de voorbije  

covid-lock-down, maakte het voor velen nog zwaarder. Ondanks dat veel  

mensen het in Nederland ook moeilijk hebben, gaf uw ruimhartige steun en uw 

solidariteit in deze zware ongewisse tijd, behalve voedsel vooral ook het gevoel 

dat deze mensen er niet alleen voor staan, dat er mensen zijn die zich om hen  

bekommeren … !!!  

 

Inmiddels is er ook begonnen met de bouw van het Helpende Handen Jeevan 

Community College. Meer dan honderd dagloners (bouwvakkers) uit de nabije 

omgeving kunnen zo, op deze Helpende Handen locatie, weer zelf hun dagelijks 

‘brood’ verdienen voor hun gezinnen en andere familieleden.  

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar onze website: 

www.helpendehandenindia.nl 

 
Er zijn 59 lepra kolonies met ongeveer 

4500 lepra-patiënten, in de zuidoostelijke 

deelstaat Tamil Nadu, waarvan 7 kolonies 

in Chennai. Door hun ziekte worden zij, 

niet alleen nu in de covid-19-tijd,  

gediscrimineerd, gestigmatiseerd,  

geminacht vanwege de misvormingen en  

weggejaagd uit hun gezinnen en wonen 

noodgedwongen geïsoleerd in kolonies. 

Door de Lock downs is hun situatie  

dramatisch verslechterd. Ze leden en 

lijden honger. Veel van deze ‘onaanraakbare’ verkeren in een zeer slechte lichamelijke en 

psychische toestand. Helpende Handen geeft ze een paar maal per week een voedzame maaltijd. Verschillende mensen kregen een  

rolstoelen of krukken. Zolang het nodig is staat Steven Vidyaakar en team voor deze mensen klaar. En, ondanks dat het in deze  

ongewisse tijden lastig is om in Nederland gelden te generen, zullen wij er, zolang als dat nodig is, voor Steven en zijn HH-team zijn, 

zodat hij zijn ‘nobele werk’ kan blijven doen.  

Helpende Handen India geeft voedsel aan lepra-patienten 


