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SARI actief in 2019
Vier klaslokalen op een school voor kansarme
kinderen uit de dorpen op het platteland van zuid
India (VTRC), de renovatie van de sensory room op
de opvang voor kinderen met een beperking in
Mugaiyur (ARMDS), de aanschaf van een
schoolbus voor een school voor straatkinderen(
Suyam/Siragu) en de voorbereidingen voor een
project voor het bouwen van een keuken en
toiletten op een school voor kinderen met een
beperking in Mugaiyur(SPECT) en voor een project
voor het installeren van een waterput en
zonenergie systeem op een opvang voor kinderen
met een beperking in Mugaiyur(ARMDS) In deze
nieuwsbrief doen we verslag van zowel de
projecten in India als de fondsenwerving hier in
Nederland.

dagen per week, iedere dag in een andere slum
wijk van Chennai
Het Suyam home heeft al en aantal jaren geleden
een jongen (Mitu) opgevangen die blind is aan één
oog. Hij leefde samen met zijn verstandelijk
beperkte moeder op straat en zij moest bedelen
om te overleven. Waarschijnlijk heeft zijn moeder
hem dit letsel zelf toegebracht om medelijden op te
wekken ten behoeve van het bedelen voor haar
bestaan. Uma heeft hen gevonden op het station
en voor opvang van de moeder gezorgd en de
jongen, toen 2-3 jaar oud, opgenomen in het
Suyam home. Inmiddels hebben Uma en
Muthuram Mitu geadopteerd als hun zoon.

Suyam Chennai
Suyam Charitable Trust is op 5 augustus 1999 formeel
geregistreerd. (www.suyam.org) Het doel van Suyam is
om kansarme kinderen (o.a. kinderen uit sloppenwijken)
onderwijs te geven om de armoede cyclus van
generatie op generatie te doorbreken. Het echtpaar
Uma en Muthuram zijn beide hoogopgeleide Indiërs die
er voor gekozen hebben hun leven ten doel te stellen
aan het ontwikkelen en helpen van landgenoten en
speciaal kansarme kinderen. Uma en Muthuram hebben
een dochter Abani.
Suyam heeft momenteel 3 hoofdactiviteiten:
- Siragu school voor straatkinderen met 500+
leerlingen
- Bharathamatha school voor slum kinderen met
100+ leerlingen uit de Chennai slums
- Suyam home voor opvang van kinderen en
jongeren die nergens anders terecht kunnen
- Voedseldistributie van 100+ voedselpakketten 5

Een andere bewoner werd op straat aangetroffen
en is bijna onhandelbaar door een geestelijke
afwijking. Hij kan redelijk agressief zijn en vraagt
voortdurende aandacht. Familie van deze jongen is
niet bekend en er is geen instantie die hem op wil
nemen.
Momenteel verblijven er zo’n 30 kinderen/jongeren
in het Suyam home.
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Suyam/Siragu school bij Chennai
In 2003 is door Suyam de Siragu Montessori School
opgericht. De school heeft als doel kwaliteitsonderwijs
te geven aan kinderen uit families die op straat moeten
leven en die nooit onderwijs hebben genoten. Op dit
moment krijgen meer dan 500 straatkinderen les op
deze school. De Siragu school ligt in Avadi, dichtbij de
stad Chennai (het vroegere Madras) in het zuiden van
India.
Veel van de schoolkinderen worden met een schoolbus
opgehaald en thuis gebracht omdat ze te ver weg
wonen en er geen ander vervoer beschikbaar is. Één
van de schoolbussen is nagenoeg versleten en kan
bijna niet meer ingezet worden. Deze oude schoolbus
was dringend aan vervanging toe. Ook zijn er steeds
meer ouders van achtergestelde groeperingen in de
omgeving die hun kinderen (met name meisjes) , naar
school willen sturen. Veilig vervoer is daarvoor
essentieel. Een nieuwe schoolbus kan ook hier goede
diensten bewijzen. De opbrengst van het benefiet diner
op 28 januari 2019 is gebruikt voor dit project en ook
Wilde Ganzen heeft bijgedragen om het bedrag bij
elkaar te krijgen en de aanschaf van de bus te kunnen
realiseren. Op 22 Juli 2019 was het dan zover, de
nieuwe schoolbus werd officieel afgeleverd en in
gebruik genomen!

Lunch op de Siragu school
Stichting SARI werkt samen met

Vervolgstudies
De drie Siragu leerlingen van het eerste uur met
goede resultaten op de Siragu school hebben hun
studie in het buitenland met succes afgerond, Priya en
Dhasaranthan op de universiteit van Crimea (Krim) in
Rusland en Jayavel aan een universiteit in de
Fillipijnen. Voor alle leerlingen met potentie die nu van
school komen wordt er in India zelf een passende
vervolgopleiding gezocht. Alle daarvoor geselecteerde
leerlingen zijn geslaagd voor de toelatingsexamens en
presteren goed op de vervolg opleiding. Dit zijn
prachtige resultaten van de Siragu school en bewijst
de hoge kwaliteit van het onderwijs. Tevens is er geen
betere bevestiging mogelijk van de overtuiging dat
onderwijs de sleutel is naar een betere toekomst.

De nieuwe schoolbus arriveert bij Siragu
Er gaan momenteel ongeveer 500 kinderen naar de
Siragu school en circa 100 hiervan zijn hostelkinderen:
deze wonen ook op school. Ze hebben geen ouders of
zijn verlaten door hun ouders in hun zoektocht naar
werk om te overleven.

Klaar voor de volgende stap in hun opleiding
Maandelijkse ondersteuning hostelkinderen
Hostelkinderen zijn vaak wees of in de steek gelaten en
hebben onze ondersteuning hard nodig. Stichting SARI
ondersteunt de Siragu hostelkinderen elke maand met
€ 300. Dit wordt besteed aan noodzakelijke
voorzieningen als voedsel, kleding, medische
verzorging en onderwijs. Deze ondersteuning is
mogelijk dankzij onder meer het financiële
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adoptieprogramma van SARI. Hierbij 'adopteren'
donateurs een hostelkind financieel voor minimaal € 20
per maand. Deze 'adoptieouders' worden regelmatig
geïnformeerd over het wel en wee van dit kind. Een
andere belangrijke bron van inkomsten voor de
maandelijkse ondersteuning is de opbrengst van de
statiegeldbonnen-actie bij de AH in Doesburg. Deze
loopt nu al meer dan vijf jaar!

Siragu hostel kinderen
Uma heeft bemiddeld voor een woonplek voor leden
van twee tribalgroepen. Dit is gelukt en ze wonen nu
op een vaste plek in de buurt van de Siraguschool en
veel van de kinderen bezoeken nu ook de
Siraguschool in plaats van te gaan bedelen in de
straten van Chennai. Ook voor dit vervoer komt de
nieuwe bus goed van pas.

ARMDS Mugaiyur
In de plattelandsdorpen van het Villapuram district, het
werkgebied van de ARMDS NGO, leven vele
achtergestelde, uitgesloten gezinnen en mensen met
een beperking onder erbarmelijke omstandigheden.
Bovendien is er geen zicht op enige verbetering in
deze situatie via de reguliere overheden en heerst er
nog een enorm stigma op deze medemensen door
hun dorpsgenoten.
Een groep jonge mensen uit deze plattelandsdorpen,
gedeeltelijk kasteloze Dalits, heeft de opleiding tot
onderwijzer kunnen volgen. Uit betrokkenheid met hun
achtergestelde dorpsgenoten en om iets terug te
kunnen doen voor het feit dat zij wel een opleiding
konden volgen, hebben zij in 1992 samen de ARMDS
NGO opgericht. ARMDS heeft vanaf de oprichting
talloze rehabilitatie- en ontwikkelingsprogramma’s
uitgevoerd. Stichting SARI heeft in 2019 een project
gefinancierd in samenwerking met de Zwitserse NGO
Le Stosice , PlentyFood uit Nederland en met steun
van Wilde Ganzen voor het slaan van een waterput in
de groentetuin en het installeren van een
zonnepanelen syteem voor het opwekken van
elektrische stroom ten behoeve van het oppompen
van water voor de groente tuinen voor verlichting,
computer en ventilatoren. De waterput is inmiddels
operationeel en het zonnepanelen systeem zal in 2020
geïnstalleerd worden. In 2019 is de reeds aanwezige
sensory room gerenoveerd en weer volop in gebruik
bij de scholing van de kinderen met een beperking die
in dagopvang op de ARMDS campus opgevangen
worden.

ARMDS waterput en groentetuin

Woonplek Tribalgroepen
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ARMDS gerenoveerde sensory room

VTRC Madurai
ITI Technische school
Stichting SARI heeft in het verleden een praktijklokaal
voor de ITI ambachtsschool in Madurai gebouwd. Op
deze school worden schoolverlaters uit arme gezinnen
opgeleid tot automonteur en elektricien.
De opleiding is een groot succes! Er is behoefte aan
uitbreiding van de opleidingen en het tweede
praktijklokaal gebouw is nu door stichting SARI in
samenwerking met wilde Ganzen opgeleverd. Een
fantastisch voorbeeld dat scholing en opleiding deze
jongens en meisjes aan de armoede spiraal doet
ontsnappen.

Nieuwe praktijklokalen (linker gebouw)gereed

VTRC Madurai Peniel lagere – en
middelbare school
Een andere activiteit van de VTRC stichting in Madurai
is de kleuter- lagere- en middelbare school Peniel.
VTRC heeft deze Peniel school net buiten de stad
Madurai voor kansarme kinderen uit arme gezinnen uit
de plattelands dorpen rondom Madurai. De totale school
bestaat uit een aantal gebouwen met klaslokalen. In
totaal gaan er zo’n 700 kinderen naar deze school die
bestaat uit Lower Kindergarden, Upper Kindergarden,
Basic school grade 1-5 , Higher Secondary grade 6-12.
De kinderen worden met schoolbussen opgehaald en
thuisgebracht uit/naar hun dorpen.

Verreweg de meeste inwoners van de regio wonen in
arme plattelands dorpen. De ouders van de kinderen
hebben alle moeite om te overleven. Vaak zijn ze
dagloners bij de grootgrondbezitters en moet het hele
gezin meewerken. Steeds meer zijn deze ouders ervan
overtuigd geraakt dat hun kinderen naar school moeten
omdat zij ook inzien dat scholing de sleutel is naar een
betere toekomst. Zonder scholing wacht hun kinderen
hetzelfde lot als hen, nl ongeschoolde arbeid als
dagloner. Er zijn inmiddels voorbeelden aanwezig van
kinderen die na de lagere school een vak geleerd
hebben of een studie opgepakt hebben. Deze kinderen
zijn een zegen voor de bijdrage in de levensonderhoud
kosten van hun familie en hebben zelf een prima start
voor hun verdere leven en eigen gezin. Zij ervaren het
belang van onderwijs en zullen ook hun kinderen naar
school laten gaan. Langzamerhand zal het armoedige
bestaan in de plattelandsdorpen een verandering ten
goede ondergaan.
Het leerlingen aantal van de huidige school groeit snel
als gevolg van aanbod van meer kinderen uit de dorpen.
Dit vanwege het voorbeeld van kinderen die uit zo’n
dorp naar school gaan en de positieve effecten daarvan.
Dit zet ook andere ouders er toe aan om hun kinderen
naar school te sturen. Omdat meisjes nog steeds
ondervertegenwoordigd zijn in het onderwijs wordt daar
speciaal aandacht aan besteed in de communicatie met
de dorpsoudsten en dorpsbewoners. Het feit dat het
transport van en naar de school met schoolbussen
gebeurt is voor veel ouders geruststellend dat hun
dochters veilig kunnen reizen. Als deze kinderen de
lagere school doorlopen is de kans groot dat het ook
door de ouders wordt toegestaan de middelbare school
of een vakopleiding te volgen. Dit geeft uiteindelijk op
korte termijn meer inkomen voor de familie en op
langere termijn de ontsnapping aan de armoede spiraal
waarin de bevolking op het platteland gevangen zit.
Op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de
school waren een aantal klaslokalen aanwezig met
rieten daken. De overheid heeft deze constructie
verboden omdat er ernstige incidenten met dodelijke
afloop zijn geweest op scholen met deze rieten daken
klaslokalen. VTRC heeft toen in opdracht van de
overheid de rieten daken verwijderd maar had op dat
moment niet de middelen om er vervangende daken op
te bouwen en heeft de klaslokalen toen buiten gebruik
gesteld en is de bestaande lokalen intensiever gaan
gebruiken (meer kinderen per klas etc)
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VTRC Peniel bouwen van 4 klaslokalen

VTRC Verpleegsters in opleiding

Nu moet er uitbreiding van het aantal klaslokalen
plaatsvinden en is een project geïnitieerd om deze
buiten gebruik gestelde klaslokalen alsnog af te
bouwen. De bestaande kolommen en muren zullen
geïnspecteerd worden en zo nodig gedeeltelijk of
helemaal vervangen worden. Bij de verdere afbouw
wordt gebruik gemaakt van het bouwen met 3-D
panelen van gegalvaniseerd aluminium krullen. Deze
panelen worden na plaatsing gevuld met beton en de
gegalvaniseerde inhoud dient als versterking. Deze
bouwmethode is door de Indiase overheid goedgekeurd
en wordt ook steeds vaker toegepast. In totaal zullen er
op deze manier 4 royale klaslokalen aan de school
toegevoegd worden. Stichting SARI heeft dit project
uitgevoerd samen met de Belgische stichting Edukado
en met ondersteuning van Wilde Ganzen. Edukado
vrijwilligers hebben gedurende 2 maanden mee
geholpen bij de bouw!! De 4 nieuwe klaslokalen zijn
inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen!

SPECT St. Peter Paul Educational and
Cultural Trust in Mugaiyur
Stichting SARI is in contact gekomen met de lokale
stichting SPECT in Mugaiyur op het platteland van
Zuid- India. SPECT runt daar een school voor kinderen
met een beperking. De keuken en toiletten van die
school zijn sterk verouderd en versleten. Er wordt op
een houtvuur gekookt en het dichte keukengebouw
heeft geen goede rook afvoer. Dit veroorzaakt een
uiterst ongezonde situatie voor de kok. De toiletten zijn
sterk verouderd en versleten , hetgeen de hygiëne niet
ten goede komt.

Het SARI bestuur heeft besloten dit project voor 2020
te selecteren en de opbrengst van het Benefiet diner
van Januari 2020 hiervoor te bestemmen en
samenwerking aan te vragen bij Wilde Ganzen.
De bouwploeg van Edukado uit België
VTRC Madurai Verpleegstersopleiding
Al enkele jaren heeft de VTRC organisatie in Madurai
een 2 jarige opleiding tot verpleegster voor meisjes uit
arme plattelandsgezinnen uit de dorpen rondom
Madurai. Deze meisjes konden geen vervolgopleiding
doen en krijgen op deze manier de kans om toch een
echte beroepsopleiding te volgen met garantie op een
baan. De kosten van de opleiding worden betaald door
VTRC met een bijdrage naar draagkracht van de
ouders. Ook worden via de stichting SARI de
opleidingskosten van een aantal meisjes gefinancierd.
Dit is mogelijk dankzij de royale steun van 2
huisartsenpraktijken in Vathorst bij Amersfoort!

Via Facebook (stichting SARI) en onze website
(www.stichtingsari.com) houden we iedereen op de
hoogte van de vorderingen van onze projecten.

Fondsenwerving
Ook in 2019 hebben we weer tal van activiteiten
ondernomen om geld in te zamelen voor de diverse
projecten in India. Hieronder een selectie.
 Bij Albert Heijn in Doesburg hangt nog steeds de
bus voor het inzamelen van statiegeldbonnen. Dit
levert nu al meer dan vijf jaar rond de € 150 per
maand op!
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 Stichting SARI ontvangt elke maand diverse giften
van particulieren en bedrijven.
 Bijdrages van particulieren, bedrijven en
familiefonds

Ondersteuning door Stichting Projectactie
Rheden (SPR)
Deze stichting ondersteunt lokale initiatieven in de
gemeente Rheden voor kleinschalige projecten in
ontwikkelingslanden.

Ook in 2019 kregen we steun van de stichting
Projectactie Rheden en wel voor:
- het slaan van een waterput in de groentetuin en het
installeren van een zonnepanelen energie syteem

Benefiet Diner.
Straatkinderen met de bus – naar de Suyam Siragu
school”, was het motto van het Benefiet Diner dat
stichting SARI organiseerde op maandag 28 januari
2019 in de Peerdestal in Ellecom. De opbrengst
bedroeg meer dan €9000 en was bestemd voor het
aanschaffen van een nieuwe schoolbus voor de
Siragu school in Chennai.

Financiële adoptie
In India leven nog vele miljoenen kinderen onder
zeer slechte omstandigheden. Velen van hen zijn
slachtoffer van armoede en kunnen niet naar school,
omdat daar geen geld en aandacht voor is en de
ouders (indien aanwezig) alleen maar bezig kunnen
zijn met overleven. In India sterven ouders soms op
jonge leeftijd aan ziekten als aids, door gebrek aan
juiste voeding of door het ontbreken van goede
gezondheidszorg. Kinderen zonder ouders
zijn kwetsbaar. Vaak belanden ze in
omstandigheden waar onvoldoende middelen zijn
voor een goede opvoeding. Kinderen die hun school
niet afmaken of nooit naar school gaan, lopen grote
risico’s. Zij belanden vaak op straat en kunnen het
slachtoffer worden van kinderhandel. Onderwijs is
daarom van essentieel belang. Onderwijs is de deur
naar een betere toekomst.
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.
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.
Voor een bedrag van minimaal € 20 per maand kunnen
alle kosten van een hostelkind 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 of bel 0622415328.

_____________________________________

SARI Benefiet Diner 28 januari 2019

Ook hiervoor rekenen wij weer op
uw hulp!

Iedereen weer van harte bedankt voor de ondersteuning
van stichting SARI. Veel dank aan 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:
 Bouwen van een keuken en toiletten op een school
voor kinderen met een beperking.
 Ondersteuning van de hostelkinderen van de Siragu
school.
 Voedsel hulp ten gevolge van de Corona crisis
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