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Langs deze weg willen we u graag informeren over de activiteiten
van de Stichting SARI van de afgelopen maanden. Allereerst de
wat meer administratieve zaken. Eind Mei 2007 is de Stichting
SARI officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 09171467. Daarna kon er een
bankrekening geopend worden. De statuten van de stichting zijn
zodanig opgesteld dat ze voldoen aan de nieuwe regelgeving met
betrekking tot belasting aftrek van giften aan een goed doel. Op
27 December 2007 kregen wij van de Belastingdienst het bericht
dat de stichting SARI per 1 januari 2008 aangemerkt is als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften
aan de stichting aftrekbaar van uw belastbare inkomen onder de
regelgeving die daarvoor verder geldt. Tot zover de
administratieve perikelen.
Stichting SARI ondersteunt de Indiase Stichting Suyam (www.suyam.org). De
drijvende kracht achter Suyam is het echtpaar Uma en Muthuram (foto links).
Deze hoog opgeleide jonge mensen geven al vele jaren al hun tijd en middelen
aan het helpen van minderbedeelde medemensen in hun omgeving. Ze wonen in
Chennai in het zuiden van India. Hun belangrijkste project is de school Siragu.
Hier wordt les gegeven aan straatkinderen en kinderen van zeer arme ouders.
Deze kinderen zouden anders veroordeeld zijn tot bedelen en kinderarbeid.
Op dit moment gaan er zo’n 250 kinderen naar de Siragu school, waarvan er 50
permanent op de school verblijven omdat ze geen thuis meer hebben. Deze
kinderen slapen op de vloer van de klaslokalen omdat er geen apart hostel is.
Het is de inzet van Uma en Muthuram dat deze kinderen kwaliteitsonderwijs
krijgen en met een erkend diploma een betere start in het leven krijgen!
In de tweede helft van 2007 hebben medewerkers van de stichting SARI met succes mee geholpen om geldelijke
hulp te krijgen van een grote Nederlandse multinational. Er is $76.000 ter beschikking gesteld en met dat geld is
intussen grond aangekocht voor benodigde uitbreiding van de Siragu school. Daarnaast zal het geld gebruikt
worden om de afwatering te verbeteren (zie foto boven) en om de aangekochte grond bouwrijp te maken.
Daarnaast helpt stichting SARI mee om de lopende kosten van de Siagu school te dekken. Deze kosten
bedragen op dit moment zo’n € 3000 per maand. Deze kosten bestaan o.a. uit salarissen van de 20 leerkrachten
en 12 andere medewerkers (koks, chauffeurs), voedsel voor de kinderen, medische hulp en transportkosten voor
het halen en brengen van de kinderen uit de omgeving.
Voor de komende periode staan er twee hoofdzaken met betrekking tot de Siragu school op het programma:
- Het verwerven van fondsen voor de bouw van een hostel en diverse klaslokalen
- Het voor een langere periode bijdragen aan de lopende kosten. Dit geeft de plaatselijke stichting Suyam de
rust en gelegenheid om duurzame inkomsten bronnen te creëren.
Wij blijven op uw hulp rekenen en wensen u een gezond en voorspoedig 2008!

