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Deze nieuwsbrief doet verslag van de activiteiten van 
stichting SARI sinds Mei 2011. Als eerste komen de 
projecten in India aan de beurt en daarna volgt 
fondsenwerving hier in Nederland. 
   
Suyam/Siragu Chennai 
 

 
Siragu bouw October 2011 
 
In de tweede helft van 2011 is de bouw van de 
nieuwe klaslokalen op Siragu school weer op gang 
gekomen. Meer dan 400 kinderen gaan nu naar de 
Siragu school en zo’n 130 kinderen zijn hostel 
kinderen: deze kinderen wonen ook op school. Ze 
hebben geen ouders of zijn verstoten door hun 
ouders in hun zoektocht naar werk om te overleven.  
De bouw van de nieuwe lokalen is nu bijna klaar, 
inclusief het door BASF Nederland gesponsorde 
chemie lokaal. Op advies van stichting SARI zijn er 
tegels op de vloeren van de klaslokalen gelegd. Het 
schoon maken en schoon houden wordt daardoor 
vergemakkelijkt. De officiële opening vindt begin 2012 
plaats en dan kunnen de lokalen (eindelijk) in gebruik 
genomen worden en komt er een eind aan de huidige 
situatie met overvolle lokalen. De volgende prioriteit is 
het bouwen van een hostel voor de kinderen die nu 
nog in de klaslokalen moeten slapen.  
 
 
 
 

Afbouw Suyam huis  
 

 
Suyam huis opening December 2011 
 
De afbouw van de eerste en tweede verdieping van 
het Suyam huis boven de  Bharathamtha school is 
gereed! De officiële opening was begin December 
2011. Nu hebben de opvang kinderen in het Suyam 
huis eindelijk weer een goede plaats om te leven. 
Ook is er weer een normale keuken ingericht, ter 
vervanging van de noodkeuken op het achterterrein. 
Hier worden ook de maaltijden klaar gemaakt die 
dagelijks uitgedeeld worden aan zo’n 100 kinderen in 
de sloppenwijken rondom het Suyam huis. 
 

  



Rural Community Trust Mugaiyur 
 
De nieuwe toiletten en washokjes zijn in gebruik!  
Marieke van Bergeijk en haar stichting Child Care 
India had midden 2011 het benodigde geld voor een 
nieuwe keuken beschikbaar. Stichting SARI werd 
gevraagd het project uit te voeren. Na overleg met 
Francis Xavier (manager van het kinderhuis) en Vasu 
(architect en uitvoerder) werd de bouwtekening en het 
budget goedgekeurd. De nieuwe keuken is nu bijna 
klaar en wordt half Januari opgeleverd! Een groot 
verschil met de noodkeuken van afvalhout die nu 
gebruikt wordt! 

  
Keuken bouw kinderhuis RCT Mugaiyur! 
 
ARMDS Mugaiyur. 
 
Ook in Mugaiyur is de lokale stichting ARMDS actief. 
Zij runnen o.a. een dagopvang voor kinderen met een 
geestelijke beperking uit de omgeving. Hier krijgen 
deze kinderen therapie en onderwijs. Veel van deze 
kinderen zouden thuis opgesloten worden omdat ze 
niet naar regulier onderwijs kunnen en hun ouders 
allebei moeten werken om te overleven. Stichting 
SARI heeft een waterfilter installatie bekostigd voor 
schoon drinkwater, 
Ook is de stichting ARMDS actief op het gebied van 
naailes en computeronderwijs aan voornamelijk 
minder bedeelde meisjes en vrouwen. Na deze 
opleiding kunnen deze vrouwen zelf in hun 
onderhoud voorzien en ook een bijdrage leveren aan 
het levensonderhoud van hun familie. SARI heeft een 
twintigtal gebruikte computers van Capgemini India 
kunnen regelen. De computers die in gebruik waren 
zijn meer dan 10 jaar oud en zeker aan vervanging 
toe. 
 De hoogste prioriteit van de stichting ARMDS is het 
aanschaffen van een busje om meer kinderen met 
een geestelijke beperking te kunnen halen/brengen 
uit hun dorp naar de dag opvang.  
 
 

 
 

 
ARMDS stichting in Mugaiyur, Zuid India. 
 
 
Peniel school Madurai 
 
Onderdeel van de Peniel stichting in Madurai is een 
school voor kinderen van arme afkomst uit de dorpen 
rondom Madurai. Deze school is in het bezit van een 
vergunning voor het lesgeven aan een 11

de
 en 12

de
 

klas. Dit zijn de voorbereidende klassen voor het 
aansluitende middelbare onderwijs. De school heeft 
behoefte aan meer klaslokalen.  
Het benodigde geld is door de stichting SARI bijeen 
gebracht. Op dit moment worden de bouwplannen 
uitgewerkt. De bouw gaat daarna zo snel mogelijk 
van start en zal ongeveer 3-4 maanden duren.  
 
 
Suyam/Siragu financiele ondersteuning. 
 
- Stichting SARI heeft een gift ontvangen van een 

particulier van €1300 ten behoeve van de Siragu 
school. Dit geld was bestemd voor het kopen van 
goederen en voedsel voor de kinderen van de 
Siragu school van de stichting Suyam. 

- Stichting SARI geeft maandelijks €500 ter 
ondersteuning van de lopende kosten voor de 
Siragu school. Dit bedrag komt uit de opbrengst 
van de financiële adoptie van kinderen, 
statiegeldbonnen actie Albert Heijn en privé giften 
voor dit doel. 

- Stichting SARI heeft €4000 bijgedragen aan de 
aflossing van een lening die Suyam moest nemen 
om een financieel moeilijke periode door te 
komen. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Fondsen werving 
 
Tal van activiteiten zijn er weer ondernomen om geld 
in te zamelen voor de diverse projecten in India. 
Hieronder een selectie. 
-  Zo hangt er nog steeds de bus bij Albert Heijn in 
Doesburg voor het inzamelen van statiegeld bonnen. 
Dit levert nu al meer dan 1 jaar zo’n €80 per maand 
op! 
-  Stichting SARI ontvangt elke maand diverse giften 
van particulieren en bedrijven.  
- Via contacten met bedrijven wordt geprobeerd om 
een specifiek project bij een bedrijf onder te brengen. 
Over zo’n project wordt regelmatig gerapporteerd en 
worden de medewerkers van de sponsorende 
onderneming betrokken. Nieuwe sponsor bedrijven 
zijn van harte welkom. 
 
 
Ondersteuning door Stichting Project Actie 
Rheden. 
 
De vestigingen van Albert Heijn in Rheden en 
Doesburg hebben mee gedaan aan een 
statiegeldbonnen actie. Bij de flessen automaat hangt 
een bus met informatie over SARI. Daarin wordt 
opgeroepen om de statiegeldbon te doneren aan de 
stichting SARI. Van Januari tot en met November 
heeft deze actie €1616 opgebracht voor het 
ondersteunen van onderwijs aan straatkinderen van 
de Siragu school in Chennai.   
 
Stichting Projectactie Rheden heeft de opbrengst 
verdubbeld tot € 3.232,-- Deze stichting ondersteunt 
lokale initiatieven in de gemeente Rheden voor 
kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.  
 

 
 
De statiegeldbonnen actie bij de Albert Heijn in 
Doesburg loopt nog steeds door! 

 

 
 
 
 
Financiële adoptie 
 
In India leven nog vele miljoenen kinderen onder zeer 
slechte omstandigheden. Veel van hen zijn slachtoffer 
van armoede en kunnen niet naar school omdat daar 
geen geld en aandacht voor is en de ouders (indien 
aanwezig) alleen maar bezig kunnen zijn met 
overleven. In India sterven ouders soms op jonge 
leeftijd aan ziekten als aids, door gebrek aan juiste 
voeding of door het ontbreken van goede 
gezondheidszorg. Kinderen zonder ouders 
zijn kwetsbaar. Vaak belanden ze in omstandigheden 
waar onvoldoende middelen zijn voor een goede 
opvoeding. Kinderen die hun school niet afmaken of 
nooit naar school gaan, lopen grote risico’s. Zij 
belanden vaak op straat en kunnen het slachtoffer 
worden van kinderhandel. Onderwijs is daarom van 
essentieel belang. Onderwijs is de deur naar een 
betere toekomst. 
 
Stichting SARI wil samen met u deze kinderen de 
kans bieden op een beter bestaan. Financiële adoptie 
is één van de manieren om een kind heel concreet te 
helpen. In het project financiële adoptie van stichting 
SARI ondersteunt u een kind in zijn of haar leef- en 
school omgeving. Het verbeteren van de 
levensomstandigheden van een kind, zijn/haar familie 
en leef- en schoolgemeenschap kost veel tijd en 
inspanning van alle betrokkenen. 
  
Om te kunnen werken aan structurele oplossingen 
voor armoede, is er ook oog voor het verbeteren van 
de lokale leef- en schoolomstandigheden van het 
sponsorkind. Dit komt niet alleen het sponsorkind ten 
goede, maar ook vele anderen! Met uw bijdrage 
steunt u een kind, en tegelijkertijd draagt u bij aan het 
welzijn van de hele omgeving. 
 
Steeds meer hostel kinderen van de Siragu school 
worden financieel geadopteerd. Voor een bedrag van 
minimaal  €15 per maand kunnen alle kosten van een 
hostel kind betaald worden. Dit betreft dan de kosten 
voor huisvesting, voeding, medische zorg, kleding, 
onderwijs, etc. Wij zijn nog op zoek naar meer 
sponsors. Kan stichting SARI op u rekenen? 
 
Aanmelden (of het opvragen van meer informatie) 
kan via stichtingsari@gmail.com of bel 0622415328.  
 
 
 
 



 
 

 
 

Opnieuw langs deze weg, iedereen weer van harte bedankt voor de ondersteuning van stichting SARI. 
De bedrijven en particulieren die regelmatig geld overmaken voor het uitvoeren van de SARI projecten. 
Wij blijven ons inzetten voor het uitvoeren van die projecten in India die tot doel hebben de situatie van 
kansarme kinderen te verbeteren. Voor de komende periode betekent dit: 
 

- De bouw van klaslokalen op de Peniel school in de buurt van Madurai. 
- De bouw van een hostel voor hostel kinderen van de Siraguschool in Avadi, Chennai. 
- Verdere uitbouw van het naai atelier van Suyam. 
- Aanschaf van een schoolbus voor het Peniel kinderhuis in Madurai. 
- Bouw van een hostel voor de oudere meisjes van het Peniel kinderhuis in Madurai. 
- Pick-up bus voor het ARMDS dagverblijf voor kinderen met geestelijke beperking in Mugaiyur. 
- Bouw van kindertoiletten voor het ARMDS dagverblijf voor kinderen met geestelijke beperking 

in Mugaiyur. 
- Speeltoestellen voor het ARMDS dagverblijf voor kinderen met geestelijke beperking in 

Mugaiyur. 
 

                       Ook hiervoor rekenen wij weer op uw hulp! 
 

 
 

 
 
Nieuwe toiletten kinderhuis RCT Mugaiyur. 
 
 
 

 
 
Naai atelier Suyam home, Chennai 

 
 

 
 
Voedsel uitdelen in Chennai door Suyam 
 

 


