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Begin December 2009 is de website van stichting 
SARI gelanceerd! Wij zijn erg tevreden met de 
layout/indeling en een woord van dank aan de 
webmaster (David Helmink) is dan ook op zijn plaats. 
Kort daarna is een Engelstalige versie aan de website 
toegevoegd. We hebben al vele positieve reacties op 
de website mogen ontvangen. Ook een woord van 
dank voor de firma Infralin voor het kosteloos hosten 
van de website. 
 
Suyam/Siragu Chennai. 
 

 
Het aantal straatkinderen dat de twee scholen van de 
lokale stichting Suyam bezoekt groeit nog steeds. De 
Bharathamatha school in Chennai heeft zo’n 125 
leerlingen en de Siragu Montessori school in Avadi bij 
Chennai geeft les aan 400 kinderen. Van deze 400 
kinderen op de Siragu school zijn zo’n 100 kinderen 
hostel kinderen en leven ook in de school. Ze hebben 
geen ouders, zijn verstoten of hun ouders moesten 
ver weg trekken op zoek naar werk. SARI heeft 
Suyam nu gedurende 2 jaar maandelijks financieel 
gesteund. Op dit moment heroverwegen we deze 
structurele steun omdat Suyam een begin heeft 
gemaakt met de gewenste duurzame eigen 
inkomsten. Hun naai atelier geeft nu werk aan een 
kleermaker en zo’n 10 naaisters en levert al een 
bescheiden inkomen op. SARI verkoopt een aantal 
van deze producten (handtasjes en cadeautasjes) 
voor Suyam in Nederland en ontwikkelt ook andere 
producten voor de Nederlandse markt. 

SARI heeft ook Uma en Muthuram, de drijvende 
krachten achter Suyam, ondersteund bij de bouw van 
het Suyam huis. Ze wonen, met hun dochter Swarupa 
en nog 15 andere kinderen die zij verzorgen boven de 
Bharathamtha school. De woning is nog niet 
afgebouwd en het is woekeren met de ruimte om al 
deze mensen te huisvesten.  

 
Suyam verzorgt ook nog 6 keer in de week een rijst 
met groenten maaltijd voor zo’n 100 kinderen in de 
sloppenwijken rondom het Suyam huis. Elke dag 
komt een andere plek aan de beurt zodat deze 
kinderen in ieder geval 1 keer per week een goede 
voedzame maaltijd krijgen. 
Via bemiddeling van SARI is er nu geld beschikbaar 
om een hostel te bouwen voor de kinderen die wonen 
op de Siragu school. De plannen liggen klaar en de 
vergunning verlening is in de laatste fase. Hopelijk 
kan de bouw nu snel starten. 
Tijdens ons bezoek hebben wij alle 100 hostel 
kinderen individueel gefotografeerd. Deze zullen we 
binnenkort op de SARI website zetten zodat 
geïnteresseerden de mogelijkheid geboden wordt een 
kind financieel te sponsoren. 
Er is contact gelegd met de Anne Frankschool in 
Ellecom. Tijdens de sportdag van de school zal een 
sponsorloop georganiseerd worden met als doel 
€5000 op te halen voor de bouw van 1 klaslokaal voor 
de Siragu school. Rian Hoes, die zelf in India is 
geweest als vrijwilligster, zal ons helpen bij de 
organisatie. 



Aakash School Madurai. 
 

 
 
 
De uitbreiding van de Aakash school voor kinderen 
met een verstandelijke beperking van de M S 
Chellamuthu stichting in Madurai is in volle gang. Er 
wordt een extra verdieping op de bestaande school 
gebouwd. Tijdens ons bezoek begin van deze maand, 
waren de constructie activiteiten klaar. De afwerking 
zal nog 2 maanden in beslag nemen en daarmee is 
de verdieping op tijd klaar om in gebruik te worden 
genomen voor het nieuwe schooljaar dat op 1 Juni 
begint. Zo’n 60 kinderen met een verstandelijke 
beperking kunnen dan additioneel opgevangen 
worden. In veel gevallen worden deze kinderen door 
hun arme ouders nu nog weg gestopt en soms zelfs 
vast geketend thuis achter gelaten omdat beide 
ouders moeten werken om te kunnen overleven.  
 
Raghavendra school Pondicherry. 
 

 
 
Tijdens ons bezoek begin van deze maand bleek dat 
de er nu één van de twee nieuwe klaslokalen op de 
Raghavendra school in Pondicherry in gebruik 
genomen is. Het tweede lokaal moet nog steeds 
afgewerkt worden (stukadoren etc). De afspraak is 
dat dit door de lokale organisatie geregeld zal 
worden. Inmiddels heeft SARI verf geregeld voor de 
nieuwe en bestaande lokalen en is met het opnieuw 
in de verf zetten een begin gemaakt. 
 

Rural Community Trust Mugaiyar. 
 

 
 
De plannen voor nieuwbouw van het in verval 
geraakte kindertehuis van de Rural Community Trust 
in Mugaiyar waren gereed tijdens ons bezoek begin 
deze maand. Het voorstel is om nieuw te bouwen op 
de bestaande locatie, zoals ook door ons voorgesteld. 
De bouw zal in fases plaatsvinden. De eerste fase is 
het bouwen van een toilet/was gelegenheid die nu 
ontbreekt. Hiervoor heeft SARI geld beschikbaar uit 
de opbrengst van de musical voorstellingen van de 
middelbare school in Veghel. Naar verwachting kan 
er in April met deze bouw begonnen worden. Voor de 
verdere fasen van de bouw is Marieke van Bergeijk 
bezig om geld in te zamelen (www.stichting-cci.nl). Dit 
kinderhuis huisvest zo’n 100 kinderen (jongens en 
meisjes) die geen ouders hebben, verlaten zijn of niet 
thuis kunnen wonen. De kinderen gaan naar reguliere 
scholen in de buurt. De staat van het huidige 
kinderhuis is zeer slecht, enkele gebouwen staan op 
instorten en er is momenteel zelfs geen werkende wc 
voor de jongens aanwezig. 
 
 
 
 

 
 
 



Peniel kinderhuis Madurai. 
 

 
 
Begin deze maand hebben we ook het kinderhuis 
Peniel in Madurai bezocht. Hier worden al meer dan 
20 jaar vooral meisjes opgevangen. De meeste van 
deze meisjes worden door hun ouders afgestaan 
omdat de ouders zeer arm zijn en de bruidschat voor 
het meisje later niet kunnen opbrengen. Dit is een 
grote schande in de gemeenschap en daarom 
worden er ook nu nog baby meisjes door hun moeder 
vlak na de geboorte omgebracht. Soms belt het nabij 
gelegen ziekenhuis met de mededeling dat er een 
kind achter gelaten is door de familie omdat deze de 
zorg niet meer aan kunnen. Ook worden er 
weeskinderen van Aids slachtoffers opgevangen. In 
totaal zijn er meer dan 100 kinderen in het kinderhuis, 
variërend in leeftijd van enkele weken oud tot 20 jaar. 
Voor de oudere meisjes is er dringend behoefte aan 
een eigen ruimte. Op de lokatie van het Peniel 
kinderhuis is er plek om zo’n voorziening te bouwen.  
De kinderen van het Peniel kinderhuis gaan naar 
school en tot voor kort werden ze gebracht en 
gehaald door de eigen schoolbus. Deze bus heeft 
echter de geest gegeven, hetgeen niet verwonderlijk 
is na meer dan 15 jaar trouwe dienst. De kinderen zijn 
nu afhankelijk van het transport van de scholen die ze 
bezoeken. Dit verloopt zeer onregelmatig, soms komt 
er geen bus en veelal komt de bus te laat. Dit is niet 
goed voor de ontwikkeling van deze kinderen, er dus 
dringend behoefte aan een nieuwe schoolbus. Deze 
gaat €10.000 kosten en dit geld is niet aanwezig bij 
de Peniel stichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peniel school Madurai. 
 

 
 
 
Onderdeel van dezelfde Peniel stichting in Madurai is 
een school voor kinderen van arme afkomst uit de 
dorpen rondom Madurai. Deze school heeft nu 
vergunning gekregen op grond van hun goede 
prestaties voor het lesgeven aan een 11

de
 en 12

de
 

klas. Dit zijn de voorbereidende klassen voor het 
aansluitende middelbare onderwijs. Dit betekent dat 
de school behoefte heeft aan meer klaslokalen. Op 
de eerste verdieping van een bestaand gebouw van 
de school was in een eerder stadium daar al rekening 
mee gehouden en de pilaren al doorgetrokken. Nu 
moeten er muren een dak gebouwd worden en de 6 
nieuwe klaslokalen afgewerkt en ingericht worden. 
Ook hiervoor vraagt de lokale Peniel stichting om 
hulp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ook nu weer langs deze weg iedereen van harte bedankt voor de ondersteuning van de stichting 
SARI. Wij blijven ons inzetten voor het uitvoeren van projecten in India die tot doel hebben de situatie 
van kansarme kinderen te verbeteren. Voor de komende periode betekent dit: 

- Bouwen van het hostel voor 100 hostel kinderen aan de Siragu school in Avadi, Chennai. 
- Bouwen van toilet/wasgelegenheid kinderhuis Rural Community Trust Mugaiyar 
- Verdere ondersteuning Suyam organisatie in Chennai o.a. klaslokalen Siragu school 
- Ondersteunen van de Peniel stichting in Madurai met een nieuwe schoolbus, een eigen verblijf 

voor de oudere meisjes en een aantal nieuwe klaslokalen voor klas 11 en 12 op de Peniel 
school. 

 
                       Ook hiervoor rekenen wij weer op uw hulp! 

 
 


