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Jaarverslag 2012. 
 
Projecten. 
 
Siragu school Chennai. 
De Stichting SARI (Support Achtergestelde kinderen Regio India) heeft in 2012 maandelijks 
€500,-- steun gegeven aan de dekking van de operationele kosten van de Siragu school in 
Chennai. Dit is mogelijk door de opbrengst van het financiële adoptie programma van SARI, de 
opbrengst van de statiegeldbonnen actie bij Albert Heijn in Doesburg en een persoonlijke gift. 
Deze Siragu school is onderdeel van de lokale Stichting Suyam, opgericht en gemanaged door 
het echtpaar Uma en Muthuram. De Siragu school geeft onderwijs aan straat kinderen en 
kinderen van zeer arme en achtergestelde families. Er gaan momenteel meer dan 400 kinderen 
naar school in de leeftijd van 5-13 jaar, waarvan er meer dan 100 ook in de school leven. Via 
andere kanalen heeft de Stichting SARI er voor gezorgd dat er in 2011/2012 op de Siragu school 
6 extra klaslokalen zijn gebouwd. Deze zijn in de loop van januari 2012 in gebruik genomen. Eén 
van de lokalen is een scheikunde lokaal waarvoor stichting SARI een gift heeft ontvangen van 
BASF Nederland voor de inrichting ervan.  
 
 
 
M.S. Chellamuthu Trust in Madurai. 
 
Onder coordinatie van stichting Impulsis is een programma op het gebied van lobbying en 
advocacy gestart. Diverse Nederlandse NGO’s werken hierin samen. In de eerste fase zijn in 
Nederland met name de stichting SARI en de stichting Coloful Children actief. Besloten is dat de 
M.S. Chellamuthu Trust de leiding in India van dit programma op zich neemt, in samenwerking 
met de Indiase stichting Sisters of St Anne, ook uit Tamil Nadu. In Nederland heeft de stichting 
SARI de leiding van dit project genomen. De uitvoering van de trainingsworkshop heeft ernstige 
vertraging opgelopen door administratieve procedures en een trage besluitvorming. De focus ligt 
op NGO’s die werken op het gebied van kinderen met een verstandelijke beperking. De 
deelnemers van de workshop zullen geselecteerd worden uit NGO’s op dit gebied uit Tamil Nadu. 
De training is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2012. Het plan is nu om de ontwikkelde 
workshop uit te rollen naar meerdere plaatsen in Tamil Nadu en later eventueel in de rest van 
India. Ook voor deze fase laat de voortgang te wensen over. 
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Peniel school Madurai 
 
 
Onderdeel van de Peniel stichting in Madurai is een school voor kinderen van arme afkomst uit 
de dorpen rondom Madurai. Deze school is in het bezit van een  vergunning voor het lesgeven 
aan een 11

de
 en 12

de
 klas. Dit zijn de voorbereidende klassen voor het aansluitende middelbare 

onderwijs. De school heeft behoefte aan meer klaslokalen.  
Deze lokalen voor o.a. chemie- en computer onderwijs zijn inmiddels gebouwd en in gebruik 
genomen. Het gaat in totaal om zes lokalen. 
 
De Peniel organisatie heeft nu plannen voor het opzetten van een technische school. Veel 
kinderen verlaten de lagere school zonder vervolg onderwijs te gaan doen. Zij vinden zeer 
moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt. Door een beroep te leren vergroot dat hun kansen enorm.  
 
Rural Community Trust Mugaiyar. 
 
Via de stichting Child Care India is geld ingezameld voor het financieren van alle achterstallig 
onderhoud, het bouwen van een nieuwe keuken en het vernieuwen van de daken van het 
meisjes- en jongens gebouw. 
De bouw van de nieuwe keuken is door stichting SARI georganiseerd. De bouw is in januari 2012 
opgeleverd. Daarna is de noodkeuken afgebroken. Ook is de omheining muur weer helemaal 
hersteld. Het vervangen van het dak van het jongens gebouw en het vervangen van het dak op 
het bijgebouw achter het meisjes gebouw is in December 2012 afgerond binnen budget. 
 
In de planning is nog een project voor het bouwen van een eetzaal/studie zaal. De stichting CCI 
heeft het benodigde geld beschikbaar. Er moet nog overeenstemming worden bereikt over de 
exacte afmetingen en het bijbehorende budget.  De aanpak en controle op de voortgang van dit 
project zal dezelfde zijn als bij de andere bouwprojecten. Het project wordt opgedeeld in 
bouwfases. Per fase wordt het benodigde geld overgemaakt. Tijdens een bouwfase wordt door 
middel van foto’s de voortgang bewaakt. 
 
ARMDS foundation in Mugaiyur. 
 
Ook in Mugaiyur is de lokale stichting ARMDS actief. Zij runnen o.a. een dagopvang voor 
kinderen met een geestelijke beperking uit de omgeving. Hier krijgen deze kinderen therapie en 
onderwijs. Veel van deze kinderen zouden thuis opgesloten worden omdat ze niet naar regulier 
onderwijs kunnen en hun ouders allebei moeten werken om te overleven. Op het terrein van de 
dagopvang heeft ARMDS een aantal koeien. De melk wordt gebruikt door de kinderen en de 
kalfjes worden verkocht. Hiervoor moet gras verbouwd worden, waarvoor veel water nodig is. De 
bestaande put had te weinig capaciteit en de pomp was oud en versleten. Water moest duur 
bijgekocht worden van de buren. Stichting SARI heeft de kosten gedragen voor een nieuwe, 
diepere put en een door zonne-energie aangedreven pomp. Deze zijn in de zomer van 2012 in 
bedrijf genomen en vormen een aanzienlijke kosten besparing voor ARMDS . 
Het geld voor de bouw van aangepaste toiletten voor kinderen met een fysieke en/of 
verstandelijke beperking is inmiddels bijeen gebracht en met de bouw is begonnen.  
  
Er wordt nu geld ingezameld voor een personen busje om meer kinderen met een fysieke en/of 
verstandelijke beperking te kunnen halen en brengen van de dorpen rondom. Ook speeltoestellen 
op het terrein van de dagopvang zijn nog nodig. 
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Inkomsten. 
 
Gedurende 2012 zijn er bijdragen gekomen uit diverse bronnen. De herkomst van de 
ondersteuning komt uit het bedrijfsleven, van particulieren en door sponsor activiteiten. 
 

- De opbrengst van een paar acties in de gemeente Rheden is ook dit jaar weer 
verdubbeld door de stichting Projectactie Rheden. Hierdoor mocht de stichting SARI een 
bedrag van ruim €2700 ontvangen van de stichting Projectactie Rheden. 

-  De deelname aan het financiële adoptie programma neemt toe en heeft in 2012 
 € 4.200,-- opgeleverd ter ondersteuning van de operationele kosten van de Siragu 
school in Avadi, Chennai. 

- De firma Infralin doneert elke maand een aanzienlijke bijdrage ten behoeve van de SARI 
activiteiten. 

- Een aantal donaties naar aanleiding van verjaardagen, afscheid recepties, etc. 
 
Wij danken hierbij alle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat de Stichting SARI weer heeft 
kunnen functioneren! 
 
 
 

Stichting SARI Financieel jaaroverzicht  2012. 
 

Debet Credit 

Omschrijving  Euro Euro 

Saldo bank 1-1-2012 85.016,84 Bijdrage ARMDS 6.185,00 

Donaties bedrijven 17.016,00 Bijdrage Suyam Chennai 6.613,50 

Donaties particulieren 6.912,70 Bijdrage RCT Mugaiur 5.521,00 

Donaties speciale doelen 15.228,00 Bijdrage VTRC Madurai 50.000,00 

Donaties Instellingen 2.702,70 Bijdrage MSC Madurai 5.800,00 

Financiële adoptie 4.200,00 

Rente 717,77 Kosten bank 310,66 

Kamer van Koophandel 24,08 

Saldo bank 31-12-2012 

   - Rekening courant 12.057,37 

 
   - Spaarrekening 45.282,40 

131.794,01 131.794,01 
 

 
Het vermogen van de stichting op 31-12-2012 bevat een bedrag van €5.000,-- voor het 
lobby/advocacy project bij de M.S.Chellamuthu Trust in Madurai. Dit project staat gepland voor 
2013.  
 
 



Ellecom ,februari, 2013. 


