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Jaarverslag 2010. 
 
Projecten. 
 
Siragu school Chennai. 
De Stichting SARI (Support Achtergestelde kinderen Regio India) heeft in 2010 in de maanden 
januari tot en met september maandelijks €2.500,-- 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 bouwen van extra klaslokalen is begonnen, maar heeft ernstige vertraging 
opgelopen door de heftige moesson periode.  
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. Vanaf oktober 2010 ondersteunt de Stichting SARI, via een persoonlijke gift, de 
operationele kosten met €500 per maand. 
In December is via de organisatie SharedPeople een financieel onderlegde business expert 3 weken 
op bezoek geweest bij Suyam. Hij heeft de naaiatelier activiteiten door gelicht. Zijn advies is zeer op 
prijs gesteld door Suyam en tal van aanbevelingen zijn al over genomen. Het naaiatelier is gevestigd 
op de 1st verdieping boven de Bharathamtha school en moet afgebouwd worden. SARI gaat deze 
afbouw financieren en er is een offerte gevraagd bij een bouwbedrijf. Via de stichting Impulsis is een 
bedrag van €20.000,-- , dat bijeen gebracht is door de stichting SARI, verdubbeld tot €40.000,--. 
Hiervan is €35.000,-- beschikbaar voor Suyam. De overige €5.000,-- is beschikbaar voor een 
lobbying/advocay training project met de M.S. Chellamuthu Trust in Madurai. 
 
Aakash school Madurai. 
De uitbreiding van de Aakash school voor kinderen met een verstandelijke beperking van de MS 
Chellamuthu stichting in Madurai is klaar! Op 17 november is de nieuwe verdieping, de “Aakaash SARI 
floor” officieel geopend door de oprichter van SARI. Het resultaat is geweldig mooi geworden.  
Ongeveer 60 kinderen met een verstandelijke beperking kunnen nu additioneel opgevangen worden. 
In veel gevallen worden deze kinderen door hun arme ouders nu nog weg gestopt en soms zelfs 
vastgeketend thuis achter gelaten omdat beide ouders moeten werken om te kunnen overleven.  
 
Ragavendra school Auroville/Pondicherry. 
De bouw van de twee klaslokalen, die gefinancierd zijn met de opbrengst van de musical uit 
Veghel door de plaatselijke middelbare school, is in de loop van 2010 afgerond.  
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Rural Community Trust Mugaiyar. 
 
In 2010 zijn de nieuwe toilet/was voorzieningen voor gebouwd op de bestaande locatie van het 
kinderhuis. De bouw van goede kwaliteit is voorspoedig verlopen en is binnen budget gebleven. 
Het benodigde geld kwam uit de opbrengst van de musical voorstellingen van de middelbare 
school in Veghel. 
Via de stichting Child Care India wordt nu geld ingezameld voor het financieren van alle 
achterstallig onderhoud en het bouwen van een nieuwe keuken.  
 
M.S. Chellamuthu Trust in Madurai. 
 
Onder coordinatie van stichting Impulsis is een programma op het gebied van lobbying en 
advocacy gestart. Diverse Nederlandse NGO’s werken hierin samen. In de eerste fase zijn in 
Nederland met name de stichting SARI en de stichting Coloful Children actief. Besloten is dat de 
M.S. Chellamuthu Trust de leiding in India van dit programma op zich neemt, in samenwerking 
met de Indiase stichting Sisters of St Anne, ook uit Tamil Nadu. De voorbereidingen zijn in gang 
gezet om in de eerste helft van 2011 een trainings workshop lobbying/advocacy in India te 
houden. De focus ligt op NGO’s die werken op het gebied van kinderen met een verstandelijke 
beperking. De deelnemers van de workshop zullen geselecteerd worden uit NGO’s op dit gebied 
uit Tamil Nadu.  
 
Inkomsten. 
 
Gedurende 2010 zijn er bijdragen gekomen uit diverse bronnen. De herkomst van de 
ondersteuning komt uit het bedrijfsleven, van particulieren en door sponsor activiteiten. 

- Een middelbare school uit Veghel heeft musical voorstellingen uitgevoerd en dit heeft 
bijna €15.000 opgeleverd!  

- De Stichting Projectactie Rheden heeft € 1.000,-- gedoneerd en de toezegging gedaan 
dat zij in 2011 tot € 4.000,-- eigen geworven fondsen in de gemeente Rheden zal gaan 
verdubbelen. 

- BASF Nederland heeft € 7.500,-- gedoneerd voor het bouwen van een scheikunde lokaal 
op de Siragu school in Avadi, Chennai. 

- Stichting Impulsis heeft € 20.000,-- eigen geworven fondsen van stichting SARI 
verdubbeld tot een bedrag van € 40.000,--. Van dit bedrag is € 35.000,-- beschikbaar 
voor de afbouw van het Suyam huis en € 5.000,-- voor een lobby/advocacy training onder 
leiding van de M.S. Chellamuthu trust in Madurai. 

- De firma Infralin doneert elke maand een aanzienlijke bijdrage ten behoeve van de 
ondersteuning van de Siragu school. 

- Een aantal donaties naar aanleiding van verjaardagen, afscheid recepties, etc. 
- Financiële adoptie van Siragu hostel kinderen. 
 

Wij danken hierbij alle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat de Stichting SARI heeft 
kunnen functioneren! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Stichting SARI Financieel jaaroverzicht  2010.   

      

Debet   Credit   

      

Omschrijving  Euro   Euro  

      

      

Saldo bank 1-1-2010 21.962,16  Bijdrage Suyam Chennai 32.500,00  

Donaties bedrijven 17.953,00  Bijdrage RCT Mugaiur 7.000,00  

Donaties particulieren 20.782,90  Kosten bank 209,46  

Donaties speciale doelen 20.000,00  Kamer van Koophandel 26,14  

Donaties Instellingen 1.000,00     

Financiele adoptie 1.175,00     

Rente 232,51  Saldo bank 31-12-2010   

      - Rekening courant 3.737,46  

      - Spaarrekening 39.632,51  

      

 83.105,57   83.105,57  

 
 
 
Het vermogen van de stichting op 31-12-2010 bevat een bedrag van €35.000 voor het project 
afbouw van het Suyam huis in Chennai en €5.000,-- voor de lobby/advocacy training bij de 
M.S.Chellamuthu Trust in Madurai. Deze projecten gaan in 2011 voltooid worden.  
 
 
 
 
 
Ellecom, 13 april 2011. 
 


