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Deze nieuwsbrief doet verslag van de activiteiten van 
stichting SARI in 2012. Als eerste komen de projecten 
in India aan de beurt en daarna volgt fondsenwerving 
hier in Nederland. 
   
Suyam/Siragu Chennai 
 

 
Siragu nieuw klaslokaal. 
 
Nadat in de tweede helft van 2011 de bouw van de 
nieuwe klaslokalen op de Siragu school weer op gang 
gekomen was, zijn deze (eindelijk) gereed 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. De 
officiële opening was begin 2012 en nu zijn de lokalen 
(eindelijk) in gebruik. De volgende prioriteit is het 
bouwen van een hostel voor de kinderen die nu nog 
in de klaslokalen moeten slapen.  
 
Maandelijkse ondersteuning hostelkinderen.  
 
Stichting SARI ondersteunt de Siragu hostelkinderen 
elke maand met Euro 500. Dit is mogelijk door het 
financiële adoptie programma van SARI. Donateurs 
adopteren hierbij financieel een hostelkind voor 

minimaal Euro 15 per maand. Zij worden regelmatig 
geïnformeerd over het wel en wee van hun 
geadopteerde kind. Een belangrijke bron van 
inkomsten voor de maandelijkse ondersteuning is ook 
de opbrengst van de statiegeld bonnen actie bij de 
AH in Doesburg. Deze loopt nu al meer dan twee 
jaar! Hostelkinderen zijn vaak weeskinderen of in de 
steek gelaten en hebben onze ondersteuning hard 
nodig. Zo ontvangen ze voedsel, kleding, medische 
verzorging en onderwijs.  
 

 
Siragu school in Avadi bij Chennai. 
 
 
Rural Community Trust Mugaiyur 
 
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 begin van 
het jaar 2012 opgeleverd! Een groot verschil met de 
noodkeuken van afvalhout die voorheen gebruikt 
werd. 



Inmiddels is een project gestart om de daken van 
twee gebouwen te vervangen. Gekozen is voor een 
nieuw dak van geïsoleerde golfplaten. Deze zijn 
lichter dan het bestaande oude dak en kunnen door 
de bestaande muren gedragen worden. Op dit 
moment is dit project in uitvoering en de verwachting 
is dat het over een aantal weken klaar zal zijn.   
 
In de planning is nog een project voor het bouwen 
van een eetzaal/studie zaal. De stichting CCI heeft 
het benodigde geld beschikbaar. Er moet nog 
overeenstemming worden bereikt over de exacte 
afmetingen en het bijbehorende budget.  De aanpak 
en controle op de voortgang van dit project zal 
dezelfde zijn als bij de andere bouwprojecten. Het 
project wordt opgedeeld in bouwfases. Per fase wordt 
het benodigde geld overgemaakt. Tijdens een 
bouwfase wordt door middel van foto’s de voortgang 
bewaakt. 

  
Links de nieuwe keuken en in het midden de 
noodkeuken van 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. Op het 
terrein van de dagopvang heeft ARMDS een aantal 
koeien. De melk wordt gebruikt door de kinderen en 
de kalfjes worden verkocht. Hiervoor moet gras 
verbouwd worden, waarvoor veel water nodig is. De 
bestaande put had te weinig capaciteit en de pomp 
was oud en versleten. Water moest duur bijgekocht 
worden van de buren. Stichting SARI heeft de kosten 
gedragen voor een nieuwe, diepere put en een door 
zonne-energie aangedreven pomp. Deze zijn 
afgelopen zomer in bedrijf genomen en vormen een 
aanzienlijke kosten besparing voor ARMDS. 
 

 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. De eerste donaties 
zijn reeds binnen gekomen voor het benodigde 
bedrag van Euro 13.000. Naar verwachting zal er in 
de eerste helft van dit jaar voldoende geld zijn om het 
busje aan te schaffen. 
 
Daarnaast is er dringend behoefte aan toiletten voor 
de kinderen met een handicap en speeltoestellen op 
het terrein van de dagopvang. 

 
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.  
Deze lokalen voor o.a. chemie- en computer 
onderwijs zijn inmiddels gebouwd en in gebruik 
genomen. Het gaat in totaal om zes lokalen. 
 
De Peniel organisatie heeft nu plannen voor het 
opzetten van een technische school. Veel kinderen 
verlaten de lagere school zonder vervolg onderwijs te 
gaan doen. Zij vinden zeer moeilijk een plaats op de 
arbeidsmarkt. Door een beroep te leren vergroot dat 
hun kansen enorm. Het gedeelte van de kosten dat 
aan stichting SARI gevraagd is bedraagt Euro 8000. 

 
Nieuw lokaal Peniel school Madurai 



M.S. Chellamuthu stichting in Madurai.   
 
Stichting SARI heeft de verdere uitwerking van het 
pilot project op het gebied van Advocacy en Lobbying 
ondersteunt. Het plan is nu om de ontwikkelde 
workshop uit te rollen naar meerdere plaatsen in 
Tamil Nadu en later eventueel in de rest van India.  
 
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 2 jaar zo’n €80- €90 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 opbrengst van een paar acties in de gemeente 
Rheden is ook dit jaar weer verdubbeld door de 
stichting Projectactie Rheden. Hierdoor mocht de 
stichting SARI een bedrag van ruim €2700 ontvangen 
van de stichting Projectactie Rheden. Hartelijk dank!  
 
Deze stichting ondersteunt lokale initiatieven in de 
gemeente Rheden voor kleinschalige projecten in 
ontwikkelingslanden.  
 

 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Iedereen weer van harte bedankt voor de ondersteuning van stichting SARI. Veel dank aan 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: 
 

- Bijdragen aan het opzetten van een technische school in de buurt van Madurai door de Peniel 
organisatie uit Madurai. 

- De bouw van een hostel voor hostel kinderen van de Siraguschool in Avadi, Chennai. 
- 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! 
 

 
 
 

 
 
Computer les in een nieuw lokaal op de 
Peniell school in Madurai. 
 
 

 
 
De koeien van ARMDS in Mugaiyur. 
 
 
 

 
 
 

 
 
M.S. Chellamuthu projectteam. 
 
 
 

 
 
India logistieke services…… 


