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Deze nieuwsbrief doet verslag van de activiteiten van
stichting SARI sinds November 2010. Als eerste
komen de projecten in India aan de beurt en daarna
volgt fondsenwerving hier in Nederland.
Suyam/Siragu Chennai

Siragu bouw begin April 2011
In December is er een SharedPeople expert drie
weken bij Suyam geweest om de naaiatelier
activiteiten door te lichten. Zijn advies is zeer op prijs
gesteld door Suyam en tal van aanbevelingen zijn al
over genomen. Het naaiatelier is gevestigd op de
Siragu bouw Maart 2011
eerste verdieping boven de Bharathamtha school en
moet nog afgebouwd worden. Stichting SARI gaat
Vanwege de groei van het aantal kinderen op de
Siragu school is er daar dringend behoefte aan meer deze afbouw financieren en er is een offerte gevraagd
klaslokalen. Er gaan nu al ruim 400 kinderen naar de bij een lokaal bouwbedrijf.
Siragu school en zo’n 130 kinderen zijn hostel
kinderen: deze kinderen wonen ook op school. Ze
hebben geen ouders of zijn verstoten door hun
ouders in hun zoektocht naar werk om te overleven.
De bouw van de nieuwe lokalen heeft behoorlijke
vertraging opgelopen door een ongebruikelijk lange
moesson periode. Na het einde van de moesson
periode moest de grond eerst drogen voordat de
bouw hervat kon worden. Omdat alle bouwprojecten
vertraging op hadden gelopen was het erg moeilijk
om prioriteit bij het bouwbedrijf te krijgen. De bouw is
nu weer begonnen en het is te hopen dat er flink door
gewerkt gaat worden aan de zo broodnodige
klaslokalen.
Naaiatelier Suyam

Rural Community Trust Mugaiyur

Peniel school Madurai

Het kindertehuis van de Rural Community Trust in
Mugaiyur is nu ook aan de buitenkant geverfd.
Marieke van Bergeijk is afgelopen Februari in
Mugaiyur geweest en heeft dit in gang gezet. De
benodigde verf is via sponsoring geleverd door
AkzoNobel.
De bouw van nieuwe toiletten en washokjes is klaar
en het resultaat is erg mooi geworden.
Ook is er een gebouw gesloopt dat op instorten stond
en een gevaar opleverde voor de kinderen. Hierin
bevond zich ook de keuken. Er is een noodkeuken
gebouwd en Marieke is via haar stichting Child Care
India geld aan het inzamelen om een nieuwe keuken
te bouwen en ander hoognodig onderhoud aan de
gebouwen te financieren.

De bouwploeg in Mugaiyur!
Via bemiddeling door stichting SARI is de Rural
Cummunity Trust in contact gekomen met de
Nederlandse organisatie People4Change. Deze
organisatie zendt professionals voor een paar weken
naar projecten die bepaalde expertise nodig hebben.
Begin April is via People4Change een expert naar de
Rural Cummity Trust gegaan om de Rural Community
Trust te helpen bij het vinden van duurzame
inkomsten bronnen. Dit geeft een veel betere
waarborg voor de continuïteit van de Rural
Community Trust en haar activiteiten. De Rural
Community Trust bezit een stuk grond buiten het dorp
Mugaiyur waar nu niets mee gedaan wordt. Er zal
o.a. gekeken worden of en hoe dit stuk grond gebruikt
kan worden.

Onderdeel van de Peniel stichting in Madurai is een
school voor kinderen van arme afkomst uit de dorpen
rondom Madurai. Deze school is in het bezit van
de
de
vergunning voor het lesgeven aan een 11 en 12
klas. Dit zijn de voorbereidende klassen voor het
aansluitende middelbare onderwijs. De school heeft
behoefte aan meer klaslokalen. Dit lag in de lijn der
verwachting; op de eerste verdieping van het gebouw
van de school zijn in een eerder stadium de pilaren al
doorgetrokken. Nu moeten er muren en een dak
gebouwd worden en de zes nieuwe klaslokalen
afgewerkt en ingericht worden. Ook hiervoor vraagt
de lokale Peniel stichting om hulp. Dit project is door
stichting SARI ingediend bij de Nacht van de Fooi
organisatie. Deze organisatie selecteert een aantal
projecten die in aanmerking komen voor de opbrengst
van fooien bij een aantal horeca gelegenheden in een
weekend in de maand Mei.

Toekomstige klaslokalen klas 11 en 12

Fondsen werving
Tal van activiteiten zijn er weer ondernomen om geld
in te zamelen voor de diverse projecten in India.
Hieronder een selectie.
- Zo hangt er nog steeds de bus bij Albert Heijn in
Doesburg voor het inzamelen van statiegeld bonnen.
Dit levert elke 6 weken zo’n €100 op!
- Stichting SARI was aanwezig met een stand op de
open dag van het hoveniersbedrijf Gebr. Rijneveld in
Spankeren.

- De inkoop afdeling van AkzoNobel Functional
Chemicals heeft de opbrengst van de Christmas
Raffle 2010 geschonken. Dit ging om een bedrag van
meer dan €500.
Financiële adoptie

In India leven nog vele miljoenen kinderen onder zeer
slechte omstandigheden. Veel van hen zijn slachtoffer
van armoede en kunnen niet naar school omdat daar
Filmmiddag en avond Rheden
geen geld en aandacht voor is en de ouders (indien
aanwezig) alleen maar bezig kunnen zijn met
Rosanne Baars, Ida Sinke, Veerle de Beurs en Ellen overleven. In India sterven ouders soms op jonge
Velthorst zijn leerlingen van klas 3 van het Arnhems leeftijd aan ziekten als aids, door gebrek aan juiste
Beekdal Lyceum. Als maatschappelijke stage hebben voeding of door het ontbreken van goede
gezondheidszorg. Kinderen zonder ouders
zij een filmmiddag en filmavond gehouden voor
basisschoolkinderen ten bate van stichting SARI. De zijn kwetsbaar. Vaak belanden ze in omstandigheden
vertoning van de film de Verschrikkelijke ikke was een waar onvoldoende middelen zijn voor een goede
groot succes en heeft € 500,-- opgebracht. Stichting opvoeding. Kinderen die hun school niet afmaken of
Projectactie Rheden heeft de opbrengst verdubbeld nooit naar school gaan, lopen grote risico’s. Zij
belanden vaak op straat en kunnen het slachtoffer
tot € 1.000,-- Deze stichting ondersteunt lokale
initiatieven in de gemeente Rheden voor kleinschalige worden van kinderhandel. Onderwijs is daarom van
essentieel belang. Onderwijs is de deur naar een
projecten in ontwikkelingslanden.
betere toekomst.

Het is fantastisch dat vier jonge meiden uit de
gemeente Rheden, die zelf de mogelijkheid hebben
om naar school te gaan, het werk van stichting SARI
ondersteunen en dat er daardoor straatkinderen in
India naar school kunnen! Het organiseren van de
filmactiviteit was een hele klus maar deze vier meiden
kunnen trots zijn op het resultaat. Op de foto ziet u
Ida, Rosanne, Ellen en Veerle de opbrengst van de
filmactiviteit overhandigen aan Gerard Helmink,
oprichter van stichting SARI uit Ellecom. Het geld zal
besteed worden aan de bouw van klaslokalen op de
Siragu school in Avadi bij Chennai.

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.
Steeds meer hostel kinderen van de Siragu school
worden financieel geadopteerd. Voor een bedrag van
slechts €15 per maand kunnen alle kosten van een
hostel kind 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.

Benefiet diner SARI
Op 28 maart 2011 werd het SARI benefiet diner
gehouden met als thema ‘People,Planet,Profit in IT’.
Dit diner vond plaats in de nieuwe Orangerie van het
SAS Institute in Huizen. Zeer fraaie gerechten werden
ter plekke bereid onder leiding van chefkok Wilco
Berends, met als resultaat een heerlijk diner op een
prachtige locatie!
Uitgenodigd waren IT executives uit het Nederlandse
bedrijfsleven en verschillende IT bedrijven traden op
als sponsor. Het event bood een mooi platform voor
ontmoetingen en netwerken.
Moderator van de avond was Marco Gianotten van de
firma Giarte.
Na de ontvangst van de gasten met een drankje
Tjerk t ‘Sas leidde de verloting van een iPad, ter
startte de avond met het vertonen van een film over
beschikking gesteld door KPN International, waarna
stichting SARI. Deze film is geheel belangeloos
hij het dankwoord namens stichting SARI deed.
gemaakt door de jonge vormgever Peter Versteeg.
Het resultaat mag er zijn! Hier opvolgend vertelde
oprichter Gerard Helmink één en ander over stichting
SARI en haar activiteiten, waarna iedereen aan tafel
werd genodigd.
Karel Kinders, Managing Director van het SAS
Institute en hoofdsponsor van het benefiet diner,
heette iedereen welkom. Na het voorgerecht spraken
Harrie Vollaard van de Rabobank en Gerko Baarslag
van Eneco over maatschappelijk betrokken
ondernemen binnen de IT aan de hand van een
aantal aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Winnaar van de iPad van KPN International
Na afloop van het diner werd er nog nagepraat onder
het genot van een kopje koffie. De reacties van de
aanwezigen waren zeer positief en de avond was een
groot succes.
Dit geslaagde benefiet diner is mede mogelijk
gemaakt door de sponsors: SAS Institute, Giarte,
AtosOrigin, Capgemini, Verizon, Orange Business
Services, Gasterra en KPN International. Dank!
Na het hoofdgerecht was het de beurt aan Lucas
Meijs, professor Civil Society aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. Hij sprak over de enorme
energie die in de samenleving zit voor vrijwilligers
werk en lichtte dit toe aan de hand van de karakters
Superman, Spiderman en Guust Flater.

Met een opbrengst van maar liefst € 35.000,-- ten
name van stichting SARI was de avond een geweldig
succes! Iedereen nogmaals van harte bedankt. Met
name de inzet van Femke Aalberts (SAS Institute),
Linda van ‘t Klooster (Giarte), Esther Meerstadt en
Maria Arkema (AkzoNobel) heeft veel bijgedragen
aan het succes van deze avond.

Ook nu weer langs deze weg, iedereen van harte bedankt voor de ondersteuning van stichting SARI.
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:
-

Voltooien van de bouw van de klaslokalen op de Siragu school in Avadi, Chennai.
Beginnen met de bouw van een hostel voor de hostel kinderen van de Siraguschool in Avadi,
Chennai.
Structurele verbetering van het naai atelier van Suyam
Voltooien van de bouw van het Suyam huis
Ondersteunen van de Peniel stichting in Madurai met een nieuwe schoolbus, een eigen verblijf
voor de oudere meisjes en een aantal nieuwe klaslokalen voor klas 11 en 12 op de Peniel
school.
Ook hiervoor rekenen wij weer op uw hulp!

Suyam huis Chennai

Peniel childrens home

Siragu school, Avadi, Chennai

Rijstvelden Zuid India

Sponsoren SARI benefiet diner van 28 maart 2011.
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