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Het afgelopen halfjaar is er veel gebeurd! Zowel hier
in Nederland alsook (veel belangrijker) in India. Op
het schaapscheerders feest in Rheden was SARI
aanwezig met een kraampje. Daar werd contact
gelegd met de directeur van BASF Nederland. Na
een paar vervolg gesprekken heeft BASF Nederland
besloten het benodigde geld voor het bouwen en
inrichten van een chemie lokaal voor de Siragu
school te doneren!
Op de zomermarkt in De Steeg werd contact gelegd
met stichting SPR (Stichting Projectactie Rheden).
Een presentatie tijdens een bestuursvergadering
resulteerde in een donatie van €1.000 en de
toezegging voor 2011 voor verdubbeling tot max.
€4.000 door SARI bijeengebracht met acties in de
gemeente Rheden.
Er hangen nu bij twee winkels van Albert Heijn in
Doesburg en Rheden bussen voor statiegeldbonnen
voor SARI.
Promotie vond plaats via de lokale media.
De financiële adoptie van hostel kinderen van de
Siragu school begint langzaam op gang te komen en
vormt daarmee een constante inkomensbron.

Van de 400 kinderen op de Siragu school zijn zo’n
130 kinderen hostel kinderen: deze kinderen wonen
ook in de school. Ze hebben geen ouders of zijn
verstoten door hun ouders in hun zoektocht naar werk
om te overleven. Inmiddels is met de bouw van meer
lokalen en een slaapgelegenheid voor de hostel
kinderen een begin gemaakt. De fundering is klaar.
De bouw ligt nu even stil vanwege de moesson
regens, maar de verwachting is dat de bouw eind
februari klaar zal zijn!
Het Suyam naai atelier levert nog steeds een
bescheiden inkomen op. Het is nu tijd om deze
activiteit verder uit te bouwen en te
professionaliseren. Via SARI is Suyam in contact
gekomen met stichting SharedPeople. Deze stichting
zendt professionals voor een paar weken naar
projecten die bepaalde expertise nodig hebben. In
December gaat er een SharedPeople expert naar
Suyam om een businessplan voor het Suyam naai
atelier te ontwikkelen.

Suyam/Siragu Chennai

Ongeveer 425 kinderen bezoeken dagelijks één van
de twee scholen van de lokale stichting Suyam.

Uma en Muthuram, de drijvende krachten achter
Suyam, wonen met hun dochter Abani Swarupa en
nog 15 andere kinderen die zij verzorgen boven de
Bharathamtha school. De woning is nog steeds niet
afgebouwd en het is woekeren met de ruimte om al
deze mensen te huisvesten.

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.

Rural Community Trust Mugaiyar

Het kindertehuis de Rural Community Trust in
Mugaiyur is aan de binnenkant helemaal opnieuw in
de verf gezet door drie vrijwilligsters. Het resultaat is
fantastisch mooi geworden. In februari gaat Marieke
van Bergeijk weer naar Mugaiyur, zij zal de
buitenkant opnieuw in de verf zetten. Verf, welke door
AkzoNobel is gesponsord.
De bouw van de toiletten en washokjes is bijna klaar
en van goede kwaliteit.
Dit kinderhuis huisvest gemiddeld 100 kinderen die
geen ouders meer hebben, verlaten zijn of niet thuis
kunnen wonen. De kinderen gaan naar reguliere
scholen in de buurt.
Het dak van het jongens gebouw moet vervangen
worden en ook is er behoefte aan een nieuwe
keuken. Marieke van Bergeijk gaat het benodigde
geld proberen bijeen te brengen!

Peniel kinderhuis Madurai

Peniel school Madurai

Het kinderhuis Peniel in Madurai vangt al meer dan
20 jaar vooral meisjes op. De meeste van deze
meisjes worden door hun ouders afgestaan omdat de
ouders zeer arm zijn en de bruidschat voor het meisje
later niet kunnen opbrengen. Dit is een grote schande
in de gemeenschap en daarom worden er ook nu nog
baby meisjes door hun moeder vlak na de geboorte
omgebracht. Soms belt het nabij gelegen ziekenhuis
met de mededeling dat er een kind achter gelaten is
door de familie omdat deze de zorg niet meer aan
kunnen. Ook worden er weeskinderen van Aids
slachtoffers opgevangen. In totaal zijn er meer dan
100 kinderen in het kinderhuis, variërend in leeftijd
van enkele weken tot 20 jaar. Voor de oudere
meisjes is er dringend behoefte aan een eigen ruimte.
Op de locatie van het Peniel kinderhuis is er plek om
zo’n voorziening te bouwen.
De kinderen van het Peniel kinderhuis gaan naar
school en tot voor kort werden ze gebracht en
gehaald door de eigen schoolbus. Deze bus heeft
echter de geest gegeven, hetgeen niet verwonderlijk
is na meer dan 15 jaar trouwe dienst. De kinderen zijn
nu afhankelijk van het transport van de scholen die ze
bezoeken. Dit verloopt zeer onregelmatig, soms komt
er geen bus en veelal komt de bus te laat. Dit is niet
goed voor de ontwikkeling van deze kinderen, er dus
dringend behoefte aan een nieuwe schoolbus. Deze
gaat €10.000 kosten en dit geld is niet aanwezig bij
de Peniel stichting.

Onderdeel van dezelfde Peniel stichting in Madurai is
een school voor kinderen van arme afkomst uit de
dorpen rondom Madurai. Deze school heeft nu een
vergunning gekregen op grond van hun goede
de
de
prestaties voor het lesgeven aan een 11 en 12
klas. Dit zijn de voorbereidende klassen voor het
aansluitende middelbare onderwijs. Dit betekent dat
de school behoefte heeft aan meer klaslokalen. Op
de eerste verdieping van een bestaand gebouw van
de school was in een eerder stadium daar al rekening
mee gehouden en 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. Momenteel zijn de oudere open lokalen
weer in gebruik bij gebrek aan echte klas lokalen.

Ook nu weer langs deze weg, iedereen van harte bedankt voor de ondersteuning van de stichting
SARI. Wij blijven ons inzetten voor het uitvoeren van 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 het hostel voor 130 hostel kinderen aan de Siragu school in Avadi,
Chennai.
Voltooien van de bouw van een toilet-/wasgelegenheid in kinderhuis Rural Community Trust
Mugaiyur
Verdere ondersteuning van Suyam organisatie in Chennai o.a. klaslokalen Siragu school
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!

Nieuw lokaal in de Aakaash SARI floor

Siragu school in de moesson periode!

Siragu school lunch tijd

Middag slaapje in de Peniel school in Madurai

