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SARI actief in 2013 
 

Nieuwe klaslokalen, een schoolbus, onderdak voor 
een 'tribal groep' – 2013 was weer een jaar vol mooie 
en bijzondere activiteiten voor stichting SARI. In deze 
nieuwsbrief doen we verslag van zowel de projecten in 
India als de fondsenwerving hier in Nederland. 
   
 
Suyam/Siragu Chennai 
 

 
Officiële opening chemielokaal Siragu school 
 
In maart 2013 mocht een van de bestuursleden van 
stichting SARI het door BASF gesponsorde nieuwe 
klaslokaal officieel openen. Er gaan momenteel 
ongeveer 400 kinderen naar de Siragu school en circa 
100 hiervan zijn hostel kinderen: deze wonen ook op 
school. Ze hebben geen ouders of zijn verstoten door 
hun ouders in hun zoektocht naar werk om te 
overleven. Stichting SARI heeft een projectvoorstel 
ingediend bij Impulsis. Dit omvat een aantal 
verbeteringen in de infrastructuur van de Siragu 
school, onder meer de verbetering van de 
watervoorziening, renovatie van de keuken, 
overkapping boven bestaande lokalen. Impulsis heeft 

het project goedgekeurd en gaat financieel 
meewerken. Tijdens het bezoek van een van de 
bestuursleden van stichting SARI zijn de verdere 
details voor het project besproken. Verwacht wordt dat 
alle benodigde informatie eind januari  
beschikbaar zal zijn en het bestuur een beslissing zal 
nemen over de uitvoering van het project. 
 

 
 
De volgende prioriteit is het bouwen van een hostel voor 
de kinderen die nu nog in de klaslokalen moeten slapen. 
Voor de bouw van een meisjeshostel zijn gesprekken 
gaande met een sponsor uit Japan. Een jongenshostel 
kan gemaakt worden door verbouwing van enkele 
oudere klaslokalen, die niet meer in gebruik zijn. 
 

 
Siragu kinderen 
 



Maandelijkse ondersteuning hostelkinderen 
Hostelkinderen zijn vaak wees of in de steek gelaten en 
hebben onze ondersteuning hard nodig. Stichting SARI 
ondersteunt de Siragu hostelkinderen elke maand met € 
500. Dit wordt besteed aan noodzakelijke voorzieningen 
als voedsel, kleding, medische verzorging en onderwijs. 
Deze ondersteuning is mogelijk dankzij onder meer het 
financiële adoptieprogramma van SARI. Hierbij 
'adopteren' donateurs een hostelkind financieel voor 
minimaal € 20 per maand. Deze 'adoptieouders' worden 
regelmatig geïnformeerd over het wel en wee van dit 
kind. Een andere belangrijke bron van inkomsten voor 
de maandelijkse ondersteuning is de opbrengst van de 
statiegeldbonnen-actie bij de AH in Doesburg. Deze 
loopt nu al meer dan drie jaar! Ook bij de AH in Dieren 
en de Coop in Rheden lopen momenteel 
statiegeldbonnen-acties.  
 
Van trottoir naar universiteit!  
In november zijn drie Siragu leerlingen gaan studeren 
in het buitenland. Priya en Dhasaranthan zitten nu op 
de universiteit van Cremea in de Oekraïne en Jayavel 
zit op de universiteit van Wrexham in Wales. Dit is 
mogelijk gemaakt door studiebeurzen van beide 
universiteiten. Deze drie leerlingen gaan al vanaf de 
oprichting naar de Siragu school en behoren tot de 
uitblinkers. Dit is een prachtig resultaat van de Siragu 
school, letterlijk van onder een plastic zeiltje langs de 
weg naar de universiteit! 
 

  
 
 
Examens voorbereiding universiteit 
Als voorbereiding op een universitaire studie is een 
aantal leerlingen geselecteerd om 
toelatingsexamens te doen aan een lokaal 
opleidingsinstituut (Lalaji Omega International 
School) dat gelieerd is aan de Universiteit van 
Cambridge. Het betreft hier de meisjes Saranya, 
Hemavathy, Thenmozi en de jongen Logeswaran. 
Alle vier studenten komen uit een zeer arm milieu 
en zijn al sinds vele jaren leerling aan de Siragu 
school. Ze zijn geselecteerd op basis van hun 

talent en inzet, en verdienen deze volgende stap in 
hun opleiding ten volle. De Lions Rheden heeft      
€ 650 hiervoor gedoneerd en Stichting Projectactie 
Rheden heeft dit bedrag verdubbeld. 
 
 
Tribal groep 
Suyam is op het spoor gekomen van een groep 
rondtrekkende mensen (een zogeheten tribal groep), 
die al bedelend overleven. Hun kinderen gingen niet 
naar school. Uma van de Suyam stichting heeft de 
autoriteiten overtuigd dat deze mensen volgens de 
wet recht hebben op een stuk grond per familie. 
Daarop zijn nu rieten hutten gebouwd waarin de 
families wonen.  
 

 
 
Van de 100 kinderen die oud genoeg zijn om naar 
school te gaan, gaan er inmiddels meer dan 50 
regelmatig naar de Siragu school. De lokale overheid 
heeft ook een watervoorziening met pomp aangelegd. 
Er is slechts één elektriciteitsaansluiting voor een 
buitenlamp. Stroomonderbrekingen zijn zeer frequent 
en langdurig. In de avond en nacht is het dan 
pikdonker. Er zijn geen toiletten en ieder gezin kookt 
zijn eigen potje buiten op houtvuur. De kinderen die 
naar school gaan, krijgen een goede lunch, maar ontbijt 
en avondeten schiet er vaak bij in. Ook de oudere 
alleenstaanden krijgen niet genoeg en geen goed 
voedsel. Suyam wil deze mensen graag helpen en 
SARI gaat kijken of ondersteuning van dit initiatief tot de 
mogelijkheden behoort. Alles is erop gericht om zoveel 
mogelijk kinderen uit deze groep naar school te krijgen. 
 
 
Rural Community Trust Mugaiyur 
 
In maart 2013 heeft Marieke van Bergeijk van de 
stichting Child Care India het door hen gesponsorde 
project van dakrenovatie van het meisjes- en 
jongensgebouw officieel afgesloten. Tijdens haar 
bezoek vond ook de ceremonie plaats van de eerste 
steenlegging voor een multifunctioneel gebouw. Dit 



gebouw wordt gesponsord door stichting CCI en het 
project wordt uitgevoerd onder regie van stichting 
SARI. Tijdens het bezoek in december zijn de tussen 
de RCT organisatie en de aannemer gerezen 
financiële problemen opgelost. De afbouw is 
begonnen en zal binnenkort afgerond worden.  
 

 
 
 
ARMDS Mugaiyur 
 
In Mugaiyur is ook de lokale stichting ARMDS actief. 
Zij runnen onder meer een dagopvang voor kinderen 
met een geestelijke beperking uit de omgeving. Hier 
krijgen deze kinderen therapie en onderwijs. Velen van 
hen zouden thuis opgesloten worden, omdat ze niet 
naar regulier onderwijs kunnen en hun ouders allebei 
moeten werken om te overleven.  
 
Mede door de steun van de stichting CCI is het 
mogelijk geweest om afgelopen jaar een schoolbus te 
doneren. Nu kunnen er meer kinderen met een 
geestelijke beperking worden gebracht van hun dorp 
naar de dagopvang en terug. 
 

 
ARMDS schoolbus 
 
ARMDS heeft nu ook vijftig kinderen permanent in de 
opvang op hun terrein. Deze zijn in de dorpen tussen 
wal en schip terecht gekomen en gingen niet naar 

school. Nu worden ze goed verzorgd en krijgen ze 
onderwijs.  
 
Daarnaast is er een project uitgevoerd om de 
toiletten en de keuken te renoveren. Dit is ook met 
steun van de stichting CCI gedaan.  
 

 
Gerenoveerde keuken van ARMDS-Mugaiyur 
 
Verder heeft ARMDS een aanvraag ingediend om een 
muur om het terrein te bouwen om slangen en ander 
ongedierte buiten te houden. Ook moet de speeltuin 
gerenoveerd worden en is er behoefte aan verlichting 
tijdens de langdurige periodes van 
stroomonderbreking. 
 
 
ITI Technische school in Madurai 
 
Na de lagere school stoppen veel kinderen met het 
volgen van onderwijs. Redenen hiervoor zijn: 
• Kinderen hebben geen ouders meer of zijn in de 

steek gelaten, en hebben niet de middelen om  een 
vervolgopleiding te betalen. 

• Kinderen van arme dagloners uit de dorpen nemen 
hun kinderen mee om zo een kleine aanvulling op 
hun karige loon te verwerven. Ook hier zijn de 
kosten van een vervolgopleiding vaak een te hoge 
drempel. 

• Meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, zodat 
de ouders niet langer de kosten van haar onderhoud 
hoeven te dragen. 

Deze kinderen hebben er voor hun toekomst enorm 
baat bij om een vak te leren. Daarom gaat de stichting 
VTRC een technische school beginnen voor deze 
doelgroep. Hier kunnen deze kinderen in twee jaar tijd 
een vak leren van bijvoorbeeld elektricien, timmerman, 
loodgieter, kantoorbediende. Dit betekent voor hen een 
veel betere kans op de arbeidsmarkt na voltooiing van 
deze 2-jarige opleiding.  
 
Op 5 december zijn de eerste gebouwen officieel 
ingewijd. Deze eerste fase van dit project is grotendeels  



 
 
gerealiseerd door sponsoring van stichting SARI met 
substantiële hulp van de organisatie Wilde Ganzen. 
 

 
 
De tweede fase van dit project bestaat uit de bouw 
van drie praktijklokalen en een kantine voor de 
leerlingen. Voor één van de praktijklokalen (kosten    
€ 13.000 per lokaal) is een project aanvraag 
ingediend bij Wilde Ganzen. Samen met de opbrengst 
van de SARI benefiet diner in november en de 
aangevraagde bijdrage van Wilde ganzen kan dat 
eerste praktijklokaal gerealiseerd worden. 
 
 
Peniel kinderhuis in Madurai 
 
Een andere activiteit van de VTRC stichting in Madurai 
is het kinderhuis Peniel. Hier worden kinderen 
opgevangen die niet gewenst zijn door hun ouders of 
hun ouders hebben verloren aan bv aids. Het zijn 

vooral meisjes die afgestaan worden ten gevolge van 
de bruidsschat problematiek. Arme gezinnen kunnen 
de bruidsschat niet opbrengen en moeten zich zo 
zwaar in de schulden steken dat ze er hun leven lang 
niet meer vanaf komen. Het opereren van het 

kinderhuis wordt steeds moeilijker vanwege het 
afhaken van sponsors. Via stichting SARI zijn twee 
meisjes verzekerd van financiële ondersteuning tot hun 
21ste levensjaar. 
 
 
M.S. Chellamuthu stichting in Madurai  
 
Er is een initiatief gestart tot het opleiden van 
counselors (één mannelijke en één vrouwelijke per 
dorp) in de omliggende dorpen op het platte land. 
Deze counselors kunnen de eerstelijns support op 
psychiatrische diagnose en behandeling overnemen 
van de psychiaters. Ook kunnen zij in een vroegtijdig 
stadium psychiatrische afwijkingen herkennen en 
ingrijpen voor de aandoening zich ontwikkelt in een 
ziekte. Minimum opleiding voor deze counselors is een 
afgeronde studie tot en met 10de klas (16 jaar) en 
sympathie op dit terrein. De overheid heeft 
leermateriaal voor de benodigde training beschikbaar 
en betaalt een deel van de trainers salarissen. De 
opleiding beslaat 300 uur en heeft een looptijd van 
minimaal 3-4 maanden. Tijdens deze opleiding zijn de 
cursisten intern gehuisvest op een bestaand 
trainingscenter van de Chellamuthu organisatie. 
Momenteel vindt selectie plaats van de eerste 40 
cursisten voor de pilot. 
Stichting SARI gaat onderzoeken of het mogelijk is om 
samen met Impulsis dit initiatief te ondersteunen. 
 
 
Fondsenwerving 
 
Tal van activiteiten zijn er weer ondernomen om geld 
in te zamelen voor de diverse projecten in India. 
Hieronder een selectie. 
• Bij Albert Heijn in Doesburg hangt nog steeds de 

bus voor het inzamelen van statiegeldbonnen. Dit 
levert nu al meer dan drie jaar zo’n €80-90 per 
maand op! Inmiddels loopt deze actie ook bij de AH 
in Dieren en de Coop in Rheden. 

• Stichting SARI ontvangt elke maand diverse giften 
van particulieren en bedrijven.  

 
 
Ondersteuning door Stichting Project Actie 
Rheden 
 
Deze stichting ondersteunt lokale initiatieven in de 
gemeente Rheden voor kleinschalige projecten in 
ontwikkelingslanden. 
 
De opbrengst van een paar acties in de gemeente 
Rheden is ook dit jaar weer aangevuld door de stichting 
Projectactie Rheden. 



• De opbrengst van de collecte tijdens de 
interkerkelijke dienst op de kerkelijke startzondag 
werd verdubbeld. Totale opbrengst € 500. 

• Aan de opbrengst van het benefiet diner in 
november werd door SPR een bedrag van             
€ 1000 toegevoegd. 

 

 
 
 
Benefiet Diner 4 november 
 
Wij aan tafel en zij in de schoolbanken. Dat was het 
thema voor het SARI Benefiet Diner. En of wij aan 
tafel zijn gegaan! Met meer dan honderd deelnemers 
was het Benefiet Diner uitstekend bezet. De 
Peerdestal was een prachtige locatie voor het diner en 
het Indiase buffet van restaurant Kohinoor uit Arnhem 
viel goed in de smaak (not too spicy...). De live Indiase 
muziek en Indiase dans droegen bij aan een uiterst 
gezellige en ontspannen sfeer. Het Rad van Avontuur 
met de prachtige prijzen van veel sponsors draaide 
volop en zorgde voor de nodige spanning en hilariteit! 
Al met al een prachtige avond. 
 
En of zij naar de schoolbanken kunnen! De totale netto 
opbrengst van de avond bedroeg meer dan   € 5.600! 
Een geweldig resultaat. Hiermee kunnen wij het doel 
van de avond, het bouwen van een ambachtsschool in 
Madurai, weer een mooi stuk verder op weg helpen!  
 
Dit alles is allen maar mogelijk geworden door de vele 
sponsors van het Benefiet Diner en, niet in de laatste 
plaats, door aanwezigheid van zovelen! Stichting SARI 
wil iedereen ook van harte bedanken. 
 
Vanwege de uiterst geslaagde avond met de 
fantastische opbrengst gaan we zeker nadenken over 
een vervolg hiervan volgend jaar. De Peerdestal en 
Kohinoor hebben zich al weer als hoofdsponsor 
beschikbaar gesteld! Via Facebook (stichting SARI) 
houden we iedereen op de hoogte van de vorderingen 
van de bouw van de ambachtsschool Krupa in 
Madurai. Dus meld je aan als vriend! 
 
 
 

Financiële adoptie 
 
In India leven nog vele miljoenen kinderen onder 
zeer slechte omstandigheden. Velen 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. 
 

 
Siragu kleuterschoolklas 
 
Steeds meer hostelkinderen van de Siragu school 
worden financieel geadopteerd. Voor een bedrag van 
minimaal  € 20 per maand kunnen alle kosten van een 



hostelkind 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.  
 
 
Ook in 2014! 
 
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 fase 2 van de bouw van een 
technische school in de buurt van Madurai door de 
Peniel organisatie uit Madurai. 

• De realisering van een hostel voor hostel kinderen 
van de Siraguschool in Avadi, Chennai. 

• Bouw van een omheining voor het ARMDS 
dagverblijf voor kinderen met geestelijke beperking 
in Mugaiyur.  

• Renovatie speeltoestellen voor het ARMDS 
dagverblijf voor kinderen met geestelijke beperking 
in Mugaiyur.  

• Verbeteren van de infrastructuur op de Siragu 
school, onder meer de watervoorziening, renovatie 
van de keuken en buitenlicht voorziening. 

• Bouw van een gemeenschapsruimte annex keuken 
voor de tribal groep via de Suyam organisatie.  

 

Ook hiervoor rekenen wij weer op uw hulp! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De tribal groep             Huiswerkbegeleiding op het dak 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Projectvergadering M.S.Chellamuthu         Ritje met de nieuwe schoolbus van ARMDS 
 


