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SARI actief in 2022. 
 

Alle schoolactiviteiten van onze lokale partners in 
India zijn voor een groot deel van 2022  niet 
doorgegaan vanwege de Covid-19 gerelateerde 
lockdown. Alleen de activiteiten voor de 
hostelkinderen van de Siragu school van de 
Suyam organisatie moesten gecontinueerd worden 
omdat deze kinderen geen thuis hebben en in een 
hostel bij de Siragu school wonen.  
Stichting SARI heeft in 2022 maandelijks 
bijgedragen aan de kosten voor de hostelkinderen 
van Siragu. Ook hebben wij nog enkele projecten 
kunnen financieren. Ons projectwerd ons project 
voor de bouw van nieuwe toiletten op de 
plattelands school van ARMDS in Veerasolapuram 
werd geaccepteerd door Wilde Ganzen Dit 
betekent een bijdrage van 50% boven op het door 
ons bijeen gebrachte bedrag. In 2022 is dit project 
uitgevoerd. 
Ook konden wij het project voor het afbouwen van 
een kleuter- en lagere school uitvoeren. 
Wij konden ook de verpleegstersopleiding van 
VTRC in Madurai weer ondersteunen. In deze 
nieuwsbrief doen we verslag van zowel de 
projecten in India als de fondsenwerving hier in 
Nederland. 
 
Stichting SARI werkt samen met 

 
 
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 de volgende 
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  
dagen per week, iedere dag in een andere slum  
wijk van Chennai 
 
De Siragu- en Baramathaschool waren een deel 
van het jaar vanwege de Covid gesloten. Alleen de 
hostelkinderen zijn nog op de Siragu campus. 

 
Als de school weer open is gaan er 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. 
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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 
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!  

 
 
Les op de Siragu school 
 
 
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.  
 
De ARMDS NGO heeft vanaf de oprichting talloze 
rehabilitatie- en ontwikkelingsprogramma’s uitgevoerd. 
Stichting SARI heeft samen met de stichting Bisschop 
Bekkers een project gefinancierd om de lopende 
kosten van de ARPANAM school voor kinderen met 
een beperking te betalen.  

 
 
 
ARMDS Veerasolapuram dorpsschool 
nieuwe toiletten  
 
 In maart 2021 is het project geaccepteerd door Wilde 
Ganzen ter ondersteuning. Veerasolapuram is een klein 
dorpje in het district Villupuram, Tamilnadu, India. Het 
ligt 6 km ten zuiden van Mugaiyur. Het is een 
welzijnsschool. Dat betekent dat alleen kinderen uit de 
sociaal onderste laag van het Indiase kastenstelsel naar 
deze school gaan. De ouders van deze kinderen zijn 
ongeschoolde loonarbeiders. Een aantal van hen werkt 
als dagloner bij landeigenaren. Ze hebben niet altijd 
werk, zijn arm, maar hun kinderen van de huidige 
generatie wil graag naar school en leren. Op de 
Veerasolapuram-school zitten jongens en meisjes in de 
eerste tot de vijfde klas, kinderen van 6 tot 11 jaar oud. 
Deze school is bedoeld voor de Adi Dravidar-kinderen, 
de laagste gemeenschap in de Indiase 
kastenhiërarchie. Er werken drie docenten voor hen. Er 
zijn maar twee klaslokalen. Voor deze jongens en 
meisjes zijn er daarnaast geen behoorlijke 
toiletvoorzieningen In de muren zitten gaten waar 
slangen doorkomen, aangetrokken door de geur van 
ontlasting. Hierdoor durven de kinderen niet eens meer 
naar de wc te gaan. Hier gaan we wat aan doen. In 
totaal zijn vier toiletten, twee wasbakken en een septic 
tank nodig. De financiering is rond , maar door Covid is 
de bouw vertraagd. In 2022 is het project weer 
opgepakt door de lokale stichting ARMDS en is de 
bouw ook afgerond!! 
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VTRC Madurai Peniel lagere – en 
middelbare school  
 
Een hoofd 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 normaal  zo’n 700 kinderen naar deze 
school die bestaat uit Lower Kindergarden, Upper 
Kindergarden, Basic school grade 1-5 , Higher 
Secondary grade 6-12.  
Dit afgelopen jaar was de school vanwege lock-down 
lange tijd gesloten. 
 
 
VTRC Madurai Verpleegstersopleiding 
Ook deze activiteit is weer volledig Via stichting SARI 
worden de opleidingskosten van een aantal meisjes 
gefinancierd. Dit is mogelijk dankzij de royale en 
meerjarige steun van 2 huisartsenpraktijken in Vathorst 
bij Amersfoort! 

  
 
VTRC Verpleegsters in opleiding 
 
SPECT St. Peter Paul Educational and 
Cultural Trust in Mugaiyur 
 
De lokale stichting SPECT in Mugaiyur op het 
platteland van Zuid- India. heeft daar een school voor 
kinderen met een beperking. Voor 2023 zijn er al 
project aanvragen binnen gekomen. 
 
 
 
 
 
 
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 2022 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!  

 Stichting SARI ontvangt elke maand diverse giften 
van particulieren en bedrijven.  

 Bijdrages van particulieren, bedrijven en 
familiefonds 

 
 Benefiet Diner. 
 
Door de Corona pandemie konden we in 2022 niet 
ons bekende benefiet diner organiseren. We hopen 
op betere tijden! 
 
 
 
Stichting SARI rekent op uw hulp! 
 
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 en 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. 
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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.  
_____________________________________ 
 

 
 
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: 
 Bouw projecten op scholen 
 Ondersteuning van de hostelkinderen van de Siragu 

school. 
 

Stichting SARI heeft geen kosten, elke Euro 
die binnenkomt gaat 1 op 1 naar een project!! 
 

Wij rekenen op uw hulp! 

 
 
 

 


