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Jaarverslag 2009. 
 
Projecten. 
 
Siragu school Chennai. 
De Stichting SARI (Support Achtergestelde kinderen Regio India) heeft in 2009 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 400 kinderen naar school in 
de leeftijd van 5-13 jaar, waarvan er ongeveer 100 ook in de school leven. Via andere kanalen is 
de Stichting SARI ook actief om voor Siragu fondsen te verwerven voor het bouwen van een 
hostel en additionele klaslokalen en faciliteiten. Het geld voor het bouwen van het hostel is 
inmiddels zo goed als zeker gesteld. Stichting Suyam heeft een naai atelier operationeel als meer 
duurzame inkomsten bron voor het runnen van de Siragu school. Deze activiteit genereert op dit 
moment ook al een bescheiden inkomen. Stichtng SARI zal verdere ondersteuning voor 
operationele kosten in 2010 opnieuw bekijken. 
In de loop van 2009 heeft de firma Orange Business Services een schoolbus geschonken. Deze 
was hard nodig ter vervanging van een zeer oud exemplaar met de nodige mankementen en 
hoge onderhoudskosten. 
 
Aakash school Madurai. 
Stichting SARI heeft het project voor het bouwen van een extra verdieping op de bestaande 
school ingediend bij de stichting Impulsis. Deze heeft het project geaccepteerd en heeft de  
€20.000 door SARI bijeen gebracht verdubbelt.  In het laatste kwartaal van 2009 is met de bouw 
van de verdieping begonnen  en naar verwachting kan deze bij het begin van het nieuwe 
schooljaar in juni 2010 in gebruik genomen worden. De school kan dan onderdak geven aan 60 
extra kinderen met een verstandelijke handicap en uit zeer arme gezinnen. 
 
Ragavendra school Auroville/Pondicherry. 
 
De twee klaslokalen die gefinancierd zijn met de opbrengst van de musical uit Veghel door de 
plaatselijke middelbare school zijn nu bijna klaar. Het eerste klaslokaal is inmiddels in gebruik en 
ook van verf voorzien. Het tweede lokaal moet nog gestukadoord worden en vloertegels krijgen. 
De school zal daar zelf de nodige initiatieven voor gaan ontplooien om deze laatste stap uit te 
voeren. Daarna wordt er geschilderd (verf is beschikbaar) en hopelijk kan ook dit lokaal snel in 
gebruik genomen worden. 
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Rural Community Trust Mugaiyar. 
 
Gedurende 2009 is er overleg geweest wat nu de meest geschikte oplossing zou zijn voor de 
benodigde nieuwbouw. Uiteindelijk in overleg besloten dat de huidige lokatie het meest geschikt 
was en dat de bouw in fases uitgevoerd gaat worden. De eerste fase is het bouwen van toilet/was 
voorzieningen voor de jongens uit dit kindertehuis. Dit gaat waarschijnlijk in het tweede kwartaal 
van 2010 gebeuren. Het benodigde geld is aanwezig uit de opbrengst van de musical 
voorstellingen van de middelbare school in Veghel. 
 
Website. 
 
In December 2009 was het heugelijke feit aangebroken en ging de website van SARI in de lucht 
onder de URL: www.stichtingsari.com  De webmaster is David Helmink en de website wordt 
kostenloos gehost door de firma Infralin. Inmiddels is er ook een engelse versie aan de de 
website toegevoegd. Van verschillende kanten hebben we zeer positieve reacties gekregen op 
de layout, vorm en inhoud van de website. Complimenten voor de webmaster. 
 
Inkomsten. 
 
Gedurende 2009 zijn er bijdragen gekomen uit diverse bronnen. De herkomst van de 
ondersteuning komt uit het bedrijfsleven, van particulieren en door een sponsor actie. 
Een middelbare school uit Veghel heeft musical voorstellingen uitgevoerd en dit heeft bijna 
15.000 euro opgeleverd! Ook heeft de firma Orange Business Services euro 10.000 gegeven 
voor de aanschaf van een schoolbus voor Suyam/Siragu. 
 
Wij danken hierbij alle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat de Stichting SARI heeft 
kunnen functioneren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financieel jaaroverzicht 2009. 
 

Stichting SARI Financieel jaaroverzicht  2009.  

     

Debet   Credit  

     

Omschrijving  Euro   Euro 

     

     

Saldo bank 1-1-2009 24.844,96  Bijdrage Suyam Chennai 40.210,00 

Donaties bedrijven 40.510,00  Bijdrage Aakash 20.000,00 

Donaties partikulieren 9.961,99  Bijdrage Ragavendra 7.978,00 

Donaties speciale doelen 14.988,06  Kosten bank 163,87 

Rente 35,16  Kamer van Koophandel 26,14 

     

   Saldo bank 31-12-2009  

      - Rekening courant 6.962,16 

      - Spaarrekening 15.000,00 

     

 90.340,17   90.340,17 
 
 
 
Het vermogen van de stichting op 31-12-2009 bevat een bedrag van €7.000 voor het Rural 
Community Trust project in Mugaiyar. Dit project gaat in 2010 voltooid worden. Het resterende 
bedrag van het saldo is nodig om de continuïteit van de Stichting SARI te waarborgen. 
 
 
Ellecom, 23 maart 2010. 
 


