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Op 11 april was het dan zover! De aangekochte grond voor de
uitbreiding van de Siragu school in Chennai kon officieel
overgedragen worden (zie foto rechts). Op Siragu wordt les
gegeven aan straatkinderen die anders veroordeeld zouden zijn tot
kinderarbeid en bedelen. Op de nieuw aangekochte grond wordt
een hostel gebouwd en klaslokalen voor o.a. computerles,
natuurkundeles en handenarbeid. Met de drainage en het bouwrijp
maken van de grond is een begin gemaakt en de bouw van het
hostel en de klaslokalen staan voor dit jaar gepland. Stichting
SARI ondersteunt vanaf april 2008 Siragu met Euro 2500 per
maand voor een periode van 2 jaar. Dit bedrag dekt de lopende
kosten, zoals lonen, voedsel, logistiek, medische verzorging etc.
Gedurende deze 2 jaar kunnen Uma en Muthuram verder werken
aan het opzetten van duurzame bronnen van inkomsten. Dit om de
Siragu school een duurzaam bestaan te geven en niet afhankelijk
te laten blijven van liefdadigheid.

Inmiddels is SARI in kontakt gekomen met de stichting M.S.
Chellamuthu in Madurai in Zuid India. Deze stichting,
opgericht en gedreven door de psychiater Dr. C.R.S. en zijn
vrouw, heeft als missie de kwaliteit van leven te verbeteren
van mensen met een verstandelijke handicap. De school
Aakash in Madurai city, bezocht door SARI, geeft onderdak
aan 60 kinderen met een verstandelijke handicap en valt
onder de stichting van Dr. C.R.S. Deze school dreigt nu zijn
deuren te moeten sluiten vanwege geldgebrek. Dit betekent
dat de 60 kinderen geen onderwijs meer zullen ontvangen en
thuis moeten blijven. In veel gevallen zullen ze daar overdag
opgesloten worden omdat hun familie overdag moet werken
om te overleven. Er zijn zelfs gevallen bekend van kinderen
die vastgeketend aangetroffen zijn!
Er is echter een oplossing mogelijk !!!
De Stichting van Dr. C.R.S. heeft op 1 uur rijden buiten Madurai een zelfde school voor kinderen met een
verstandelijke handicap uit de dorpen erom heen. Voor Euro 40.000 is het mogelijk op deze school een extra
verdieping te bouwen voor de 60 kinderen van Aakash. De leerkrachten en ouders zijn bereid het additionele uur
reizen te accepteren. SARI heeft zich als doel gesteld deze benodigde Euro 40.000 in te zamelen om zo het
voortbestaan van de school Aakash te garanderen.

Voor de komende periode staan er twee hoofdzaken op het SARI programma:
- Het voor een langere periode bijdragen aan de lopende kosten van de Siragu school. Dit geeft de plaatselijke
stichting Suyam de rust en gelegenheid om duurzame inkomsten bronnen te creëren.
- Het voortbestaan van de school Aakash voor kinderen met een verstandelijke handicap te garanderen door
het bouwen en inrichten van een nieuwe school buiten Madurai.

Wij blijven op uw hulp rekenen en wensen u een goed voorjaar 2008!

