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SARI heeft de afgelopen periode 
maandelijks de stichting Suyam in India 
gesteund. De stichting Suyam in Chennai 
exploiteert inmiddels 2 scholen voor 
kansarme kinderen. De Siragu school, net 
buiten Chennai, heeft nu al meer dan 400 
kinderen, waarvan er zo’n 80 op de school 
overblijven. De financiering voor de bouw 
van een hostel voor deze kinderen is 
onlangs rond gekomen en in de toekomst 
hoeven deze kinderen niet meer in de 
klaslokalen te overnachten. De plannen voor 
het bouwrijp maken van de grond en de 
bouw van het hostel worden nu gemaakt. 
Uma en Muthuram, de drijvende krachten 
van Suyam wonen boven de school in 
Chennai en hebben een prachtige dochter 
gekregen, genaamd Swarupa, die nu bijna 1 
jaar oud is. Daarnaast vangen ze in hun 
eigen onderkomen ook nog zo’n 15 
kinderen/tieners op die nergens anders 
terecht kunnen.  
Suyam heeft nu ook een naai afdeling (zie 
foto) waar producten (damestasjes, sjaals, 
etc) voor de verkoop gemaakt worden. Dit is 
erop gericht om duurzame inkomsten 
bronnen te krijgen en niet meer (alleen) 

afhankelijk te zijn van giften. Dit naai atelier 
heeft dit jaar een order van 3000 
broodzakken voor AkzoNobel tot grote 
tevredenheid van de opdrachtgever 
afgeleverd.  
 

 
 
Voor het vervoer van de kinderen van 
Siragu was dringend een nieuwe schoolbus 
nodig. SARI heeft dit met hulp van Orange 
Business Services Nederland kunnen 
regelen en de bus is reeds in gebruik. 
 
 

 
Siragu klaslokaal waar s’nachts de hostel 
kinderen slapen. 



 
 
In Madurai is de stichting M S Chellamuthu 
actief om de kwaliteit van leven voor 
personen met een verstandelijke handicap 
te verbeteren en de herintreding in de 
omgeving van hun keuze te bevorderen. 
Deze stichting is opgericht door de 
psychiater Dr C Ramasubramanian (kortweg 
Dr C.R.S.) en wordt gemanaged door zijn 
vrouw Rajkumari. De school Aakaash voor 
kinderen met een geestelijke beperking die 
ze hadden in Madurai centrum moest sluiten 
omdat de eigenaar van het gehuurde 
gebouw de huur opzegde. Dit zou 
betekenen dat de kinderen weer thuis 
moeten blijven en dat sommige van hen 
weer opgesloten zouden worden, aangezien 
de ouders moeten werken om te overleven. 
De stichting M S Chellamuthu heeft nog een 
vergelijkbare school voor kinderen met een 
geestelijke beperking buiten Madurai. In 
overleg met ouders en leerkrachten is 
besloten op deze bestaande school (zie 
foto) een verdieping te bouwen en daar de 
kinderen uit de stadsschool op te vangen. 
SARI heeft dit project ingediend bij de 
Nederlandse organisatie Impulsis en het 
project is geaccepteerd. Dit betekent dat 
Impulsis de €20.000 van SARI verdubbeld. 
De bouwplannen zijn klaar en het geld is 
onderweg naar India. 

 
 
Vorig jaar heeft Jet van Campen uit Veghel 
een aantal weken doorgebracht in 
Pondicherry, ongeveer 150 km ten zuiden 
van Chennai. Ze heeft daar gewerkt op de 
Ragavendra school voor arme kinderen. Na 
terugkeer in Veghel heeft ze samen met 
anderen uit haar klas van de middelbare 
school een musical ingestudeerd en een 
aantal keren zeer succesvol ten tonele 
gebracht. Dit alles heeft €15.000 
opgebracht. In Februari is Jet met een zestal 
anderen weer naar India geweest en 
hebben ze besloten het geld te besteden 
aan het bouwen van twee klaslokalen bij de 
Ragavendra school en voor het bouwen van 
toiletten bij een jongeren tehuis van de Rural 
Community Trust in Mugaiyur, zo’n 70 km 
ten oosten van Pondicherry. Aan SARI werd 
gevraagd deze projecten uit te voeren. De 
twee klaslokalen van de Ragavendra school 
zijn bijna klaar (zie foto). Het project in 
Mugaiyur wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de stichting Child Care India van 
Marieke van Bergeijk. Zij heeft de Rural 
Community Trust in Mugaiyur bezocht en 
gaat geld inzamelen voor de renovatie van 
het tehuis. In dit totale plan wordt ook de 
bouw van de nieuwe toiletten meegenomen. 
Marieke gaat in November weer naar India 
en zal samen met Mahesh van SARI in India 
de plannen voor de renovatie uitwerken. 
  

 
Langs deze weg danken wij iedereen weer van harte die de stichting SARI ondersteunt en een 
warm hart toedraagt. Wij gaan ook in de komende periode door met het ondersteunen van 
projecten in India die gericht zijn op de ontwikkeling van kansarme kinderen. De voornaamste 
initiatieven voor de komende periode zijn: 

- Het bouwen van het hostel voor de Siragu school in Chennai 
- Het bouwen van de Aakaash verdieping in Madurai. 
- Het steunen van de renovatie van de Rural Community Trust in Mugaiyur. 

 
                                       Wij blijven op uw hulp rekenen!! 


