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 Projecten. 
 
Siragu school Chennai. 
 
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 verstoten door hun 
ouders in hun zoektocht naar werk om te overleven.  
 
In samenwerking met Impulsis ondersteunt Stichting SARI een aantal verbeteringen in de 
infrastructuur van de Siragu school, onder meer de verbetering van de watervoorziening, 
renovatie van de keuken en eetzaal, het bouwen van een green hall boven op bestaande lokalen 
en het bouwen van een ontbrekend deel in de omheining. Een aantal van deze renovaties is 
voorwaarde voor het sanitaire certificaat dat de overheid vereist, voor de vernieuwing van de 
schoollicentie. De keuken en de eetzaal zijn in het eerste kwartaal van 2014 gerenoveerd en in gebruik genomen.  
Bij de bouw van de omheining is gebruik gemaakt van plastic flessen gevuld met zand. Deze 
techniek zal ook gebruikt worden voor de bouw van de green hall boven op bestaande lokalen. 
 
De tweede fase van dit project is het bouwen van een watertank boven op het dak van de tweede 
verdieping, waarmee de hele school voorzien kan worden van water.  
Een hogere prioriteit kreeg het renoveren van de toiletten en de vloeren in de klaslokalen en het 
verharden van het schoolplein – essentieel voor het verkrijgen van het benodigde sanitaire 
certificaat. 
 
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  € 500. 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 vier jaar! Ook bij de AH 
in Dieren en de Coop in Rheden lopen momenteel weer statiegeldbonnen-acties. 
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          Vervolgstudies  
In 2014 hebben de drie Siragu leerlingen van het eerste uur met goede resultaten hun studie in 
het buitenland vervolgd. Priya en Dhasaranthan op de universiteit van Crimea (Krim) in de 
Oekraïne en Jayavel op de universiteit van Wrexham in Wales. De overgang van de Krim van 
Oekraïne naar Rusland heeft voor de continuïteit van de opleiding geen gevolgen. Alleen de dagelijkse kosten zijn hoger geworden. Voor de leerlingen die in 2014 van school gingen, is er in 
India zelf en passende vervolgopleiding gevonden. Alle leerlingen zijn geslaagd voor de 
toelatingsexamens en hebben nu bijna het eerste schooljaar van de vervolg opleiding voltooid. 
Dit zijn prachtige resultaten van de Siragu school en de bevestiging van de overtuiging dat 
onderwijs de sleutel is naar een betere toekomst. 
 
 
Examens voorbereiding universiteit 
Als voorbereiding op een universitaire studie is een aantal leerlingen geselecteerd om 
toelatingsexamens te doen aan een lokaal opleidingsinstituut (Lalaji Omega International School) 
dat gelieerd is aan de Universiteit van Cambridge. Het betreft hier de meisjes Saranya, 
Hemavathy, Thenmozi en de jongen Logeswaran. Alle vier studenten komen uit een zeer arm milieu en zijn al sinds vele jaren leerling aan de Siragu school. Ze zijn geselecteerd op basis van 
hun talent en inzet, en verdienen deze volgende stap in hun opleiding ten volle. De Lions Rheden 
heeft      € 650 hiervoor gedoneerd en Stichting Projectactie Rheden heeft dit bedrag verdubbeld. 
 
 
Tribal groep 
De tribal groep, wiens lot zich Uma van Suyam aangetrokken heeft, woont nog steeds op de plek 
die via de inzet van Uma van de overheid verkregen is. Er zijn inmiddels ook permanente 
voorzieningen getroffen (toiletten, keuken) en sommige bewoners hebben ook hun behuizing 
permanent gemaakt. Een aantal van de mannen heeft nu zelfs regulier werk, het merendeel van 
de gezinnen gaat echter nog steeds uit bedelen. Van de 100 kinderen die oud genoeg zijn om naar school te gaan, gaan er ongeveer 50 al meer 
dan een jaar regelmatig naar de Siragu school. Deze kinderen worden met de schoolbus van 
Siragu opgehaald en weer thuis gebracht. Alles is erop gericht om zoveel mogelijk kinderen uit 
deze groep naar school te krijgen. 
 
Rural Community Trust Mugaiyur 
De afbouw van het multifunctionele gebouw, dat gesponsord wordt door stichting CCI, ligt nu al 
een jaar stil. Oorzaak is een verschil van mening tussen de RCT en de aannemer. Na contact 
met de aannemer, als vervolg op een SARI bezoek in november, heeft deze toegezegd de bouw 
in de eerste maanden van 2015 af te ronden. 
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In de plattelandsdorpen van het Villapuram district, het werkgebied van de ARMDS NGO, leven 
de vele achtergestelden, uitgeslotenen 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 een aantal projecten op de 
ARMDS campus gefinancierd, waaronder het aanschaffen van een schoolbus voor het vervoer 
van de kinderen met een geestelijke en/of lichamelijk beperking voor de dagopvang, het 
installeren van een op zonne-energie aangedreven schoonwater-voorziening, renovatie van 
toiletten en het bouwen van een keuken. Al deze projecten zijn op tijd en binnen budget 
uitgevoerd. Bij haar jaarlijkse bezoeken aan de ARMDS campus heeft stichting SARI met grote 
voldoening vastgesteld dat alle investeringen goed onderhouden worden en volop in gebruik zijn. SARI heeft, met ondersteuning van Impulsis, een muur om het terrein laten bouwen om slangen 
en ander ongedierte buiten te houden. De speeltuin werd gerenoveerd en vernieuwd en er zijn 
twee straatlantarens op zonne-energie geplaatst voor verlichting tijdens de (vaak langdurige) 
periodes van stroomonderbreking. 
 
SARI heeft, met ondersteuning van Stichting Projectactie Rheden (SPR), de bouw van twee 
klaslokalen op de ARMDS campus gedeeltelijk gefinancierd. 
 
VTRC Madurai  
ITI Technische school in Madurai (Krupa)  
Na de lagere school stoppen veel kinderen met het volgen van onderwijs. Redenen hiervoor zijn: 
• Kinderen hebben geen ouders meer of zijn in de steek gelaten, en hebben niet de 
middelen om een vervolgopleiding te betalen. 
• Kinderen van arme dagloners uit de dorpen nemen hun kinderen mee om zo een kleine 
aanvulling op hun karige loon te verwerven. Ook hier zijn de kosten van een vervolgopleiding 
vaak een te hoge drempel. 
• Meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, zodat de ouders niet langer de kosten 
van hun onderhoud hoeven te dragen. 
Deze kinderen hebben er voor hun toekomst enorm baat bij om een vak te leren. Daarom heeft 
de stichting VTRC voor deze doelgroep een technische school gestart. Hier kunnen deze kinderen in twee jaar tijd een vak leren. De eerste twee richtingen zijn elektricien en automonteur. 
Inmiddels gaan er circa dertig jongens naar deze tweejarige opleiding. In samenwerking met 
Wilde Ganzen heeft SARI het praktijklokaal voor de eerste twee vakopleidingen gefinancierd. Dit 
praktijklokaal was het doel van de opbrengst van het SARI Benefiet Diner in november 2013. 
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Een andere activiteit van de VTRC stichting in Madurai is het kinderhuis Peniel. Hier worden 
kinderen opgevangen die niet gewenst zijn door hun ouders of hun ouders hebben verloren aan 
bv aids. Het zijn vooral meisjes die afgestaan worden ten gevolge van de bruidsschat 
problematiek. Arme gezinnen kunnen de bruidsschat niet opbrengen en moeten zich zo zwaar in de schulden steken dat ze er hun leven lang niet meer vanaf komen. Het opereren van het 
kinderhuis wordt steeds moeilijker vanwege het afhaken van sponsors. Via stichting SARI wordt 
er een bescheiden bijdrage geleverd aan dit kinderhuis.  
M.S. Chellamuthu Trust in Madurai. 
SARI heeft het project voor het opleiden van counselors (één per dorp) in de omliggende dorpen 
op het platte land gefinancierd. Deze counselors kunnen de eerstelijns support op psychiatrische 
diagnose en behandeling overnemen van de psychiaters. Ook kunnen zij in een vroegtijdig 
stadium psychiatrische afwijkingen herkennen en ingrijpen voor de aandoening zich ontwikkelt in 
een ziekte. Minimum opleiding voor deze counselors is een afgeronde studie tot en met 10de klas 
(16 jaar) en sympathie op dit terrein. De overheid heeft leermateriaal voor de benodigde training 
beschikbaar gesteld en betaalt een deel van de salarissen van de trainers.   
De opleiding bestond uit 300 uur en had een looptijd van drie maanden. Tijdens deze opleiding 
waren de cursisten intern gehuisvest op een bestaand trainings-center van de Chellamuthu 
organisatie. De opleiding werd op 15 november officieel afgesloten met de uitreiking van de 
deelnamecertificaten. Momenteel zijn de counselors aan het werk in hun dorpen en als na 
evaluatie de resultaten positief zijn wordt dit concept uitgerold naar meer dorpen rondom 
Madurai. 
 Inkomsten. 
 
Gedurende 2014 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.  

- De deelname aan het financiële adoptie programma neemt toe en heeft in 2014 
 € 3.915,-- 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. 
- Het benefiet diner was met een opbrengst van meer dan €8.000 een groot succes.  

Wij danken hierbij alle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat de Stichting SARI weer heeft 
kunnen functioneren! 
 
 
Ellecom ,januari, 2015. 


