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Jaarverslag 2008.
Projecten.
Siragu school Chennai.
De Stichting SARI (Support Achtergestelde kinderen Regio India) heeft in 2008 maandelijks steun
verleend voor de dekking van de operationele kosten van de Siragu school in Chennai. Deze
Siragu school is onderdeel van de lokale Stichting Suyam, opgericht en gemanaged door het
echtpaar Uma en Muthuram. De Siragu school geeft onderwijs aan straat kinderen en kinderen
van zeer arme en achtergestelde families. Er gaan momenteel zo’n 300 kinderen naar school in
de leeftijd van 5-13 jaar, waarvan er meer dan 60 ook in de school leven. Via andere kanalen is
de Stichting SARI ook aktief om voor Siragu fondsen te verwerven voor het bouwen van een
hostel en additionele klaslokalen en faciliteiten. Stichting Suyam is bezig met het opbouwen van
meer duurzame inkomsten bronnen (bv naai atelier) voor het runnen van de Siragu school en
onze bijdrage geeft Stichting Suyam de gelegenheid om zich daarop te concentreren. Stichtng
SARI zal deze maandelijkse steun in 2009 nog voortzetten en voor 2010 de situatie opnieuw
bekijken.
Aakash school Madurai.
Stichting SARI is in contact gekomen met de lokale stichting M.S. Chellamuthu Trust in Madurai.
Deze stichting is opgericht door de psychiater Dr. C. Ramasubtamanian en heeft las missie het
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. De school
Aakash in het centrum van Madurai is een van de projekten van deze stichting. Deze school geeft
onderdak en les aan 60 kinderen met een verstandelijke handicap en uit zeer arme gezinnen. De
school is gehuisvest in een gehuurde ruimte en moet nu daaruit verdwijnen omdat de huur is
opgezegd. Vanwege de gestegen kosten in Madurai zijn er geen middelen om een ander gebouw
te huren of te kopen. Dit betekent dat deze 60 kinderen geen opvang meer zouden hebben en
omdat de familie allemaal moeten werken om in leven te blijven het risico weer lopen thuis
opgesloten te worden. Er is een soortgelijke school van de stichting M.S. Chellamuthu Trust op 1
uur rijden buiten de stad. De docenten en de ouders van de kinderen willen meewerken om de
kinderen daar op te vangen en les te geven. Daarvoor moet er op het bestaande school gebouw
een extra verdieping gebouwd en ingericht worden. Daarvoor is een investering nodig van
€40.000. Stichting SARI heeft toegezegd dit te ondersteunen en een begin gemaakt met het
inzamelen van geld hiervoor. Er is momenteel zo’n €10.000 ingezameld en wij hopen het bedrag
in de eerste helft van 2009 bij elkaar te krijgen.

-2Inkomsten.
Gedurende 2009 zijn er bijdragen gekomen uit diverse bronnen. De herkomst van de
ondersteuning komt uit het bedrijfsleven, van particulieren en door een sponsor aktie.
Henk Oude Elferink en Henk Boender hebben van 15 mei 2008 – 19 juni 2008 de pelgrimstocht
naar Santiago de Compostela vanuit het Gelderse Rozendaal per fiets volbracht. (Zie:
http://henkenhenksantiago.blogspot.com/ ) Zij hebben deze tocht als sponsortocht opgedragen
aan de Stichting SARI en in totaal ruim €4.500 bij elkaar gefietst!
Wij danken hierbij alle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat de Stichting SARI heeft
kunnen functioneren!
Financieel jaaroverzicht 2008.

Credit

Debet
Omschrijving

Saldo bank 1-1-2008
Donaties bedrijven
Donaties partikulieren
Donaties speciale doelen
Sponsoraktie
Rente

Euro

10.124,27
27.591,00
949,08
8.873,00
4.554,50
16,36

Euro

Bijdrage Suyam Chennai
Bijdrage VTCR Madurai
Kosten bank
Kamer van Koophandel

26.860,50
250,00
127,56
25,19

Saldo bank 31-12-2008

24.844,96

52.108,21
Het vermogen van de stichting op 31-12-2008 bevat een bedrag van €10.000 voor het Aakash
project. Dit project gaat in 2009 voltooid worden. Het resterende bedrag van het saldo is nodig
om de continuïteit van de Stichting SARI te waarborgen.
Ellecom, 6 Februari 2009.
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