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Projecten.
Suyam Charitable Trust
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.
Sinds kort wonen ook Muthuram, Uma en Abani in dit Suyam home. De ouders van Muthuram
zijn verhuisd naar Hyderabad. Uma en Muthuram kunnen de huur van het huis, waar ze samen
met de ouders van Muthuram woonden, niet alleen opbrengen. Daarom hebben ze besloten om
genoegen te nemen met een slaap/woon vertrek van zo’n 3 bij 2,5 meter in het Suyam home. De
enige afscheiding voor privacy is een afscheiding door een gordijn met de overige ruimtes en
bewoners van het Suyam home. Over die overige bewoners gesproken. Het Suyam home heeft
al en aantal jaren geleden een jongen 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. 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. Onlangs kwam Meena,
een jonge vrouw (18 jaar) aan de deur met de vraag om hulp en bescherming. Zij is opgegroeid
in een niet onbemiddeld gezin, heeft de lagere school doorlopen en ook de middelbare school
met uitstekend resultaat afgerond. Zij wilde heel graag verder studeren maar haar ouders hadden
intussen geregeld dat ze uitgehuwelijkt ging worden aan een man van boven de 50 jaar. Toen ze
hier tegen in verzet kwam werd ze door haar ouders het huis uitgezet en dood verklaard. Het is
onmogelijk voor een 18 jarige jonge vrouw te overleven in een stad als Chennai zonder veilige
verblijfplaats. Nu woont ze in het Suyam home, helpt mee binnen de Suyam stichting en gaat in
deeltijd naar de universiteit en boekt prachtige resultaten.
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Stichting SARI heeft de hoognodige renovatie van het gebouw waar de Bharathamatha school en
het Suyam home zijn gehuisvest gefinancierd. De Bharathamatha school moest een aantal
verplichte certificaten verkrijgen (sanitair certificaat, brandveiligheid certificaat, etc) om de licentie
van de de Bharathamatha school te behouden.
Vanwege gebrek aan tijd en geld waren er aantal zaken blijven liggen, die op korte termijn
gedaan moesten worden om de vereiste certificaten te verkrijgen.
Dit waren o.a. de renovatie van toiletten en vloeren, het aanbrengen van veiligheid roosters, de
reparatie van muren, het schilderen van muren en deuren, het repareren van het dak, de bouw
van extra jongens/meisjes toiletten. Inmiddels is het renovatie project uitgevoerd en is alles door
de overheid goedgekeurd.
Suyam/Siragu school bij Chennai
Het Siragu renovatie project is uitgevoerd en omvatte de hoognodige renovatie van toiletten en
vloeren van de Siragu school en het bestraten van het schoolplein. Dit was dringend nodig
omdat de Siragu school anders haar licentie als school dreigde te verliezen. De Siragu school
moet een zogenaamd sanitair certificaat hebben om de licentie van de Siragu school te
behouden.
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 November is Chennai en omgeving
getroffen door ernstige overstromingen. Ook de Siragu school werd hierdoor getroffen. De Siragu
kinderen zijn niet in gevaar geweest en dankzij het betegelde schoolplein is er geen
noemenswaardige schade ontstaan.
Met de bouw van een watertank boven op de hoogste verdieping is inmiddels begonnen. Als dit
klaar is betekent dit een enorme verbetering in de totale waterhuishouding van de Siragu school.
Dankzij al deze verbeteringen is de licentie voor de Siragu school weer verlengd en is de scholing
van de straatkinderen niet meer in gevaar.

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 vijf jaar! Ook bij de AH
in Dieren en de Coop in Rheden waren er weer statiegeldbonnen-acties.
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Vervolgstudies
In 2015 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 Rusland
en Jayavel op de universiteit van Wrexham in Wales. Voor alle leerlingen die in 2015 van school
gingen, is er in India zelf een passende vervolgopleiding gevonden. Alle 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.
Tribal groep
In de buurt van de Siragu school woonde al een aantal jaren een tribal groep. Uma van Suyam
heeft deze mensen geholpen bij het verkrijgen van hun rechten bij de overheid. Bijna alle
kinderen gaan naar de Siragu school in plaats van te bedelen in de straten van Chennai. In juni
van dit jaar kwamen er op een morgen plotseling bulldozers en moesten ze halsoverkop hun
schamele hutjes verlaten. Op de plek waar ze woonden komt een nieuwe snelweg. Door
bemiddeling van Uma hebben ze nu een nieuwe plek gekregen. Dit is naast het terrein waar ook
al een tribal groep woont. Nu moeten ze de draad van het leven weer opnieuw oppakken. Nadeel
van de nieuwe plek is dat deze verder van de Siragu school gelegen is en dit het vervoer van de
kinderen van en naar school bemoeilijkt.
ARMDS Mugaiyur
In de plattelandsdorpen van het Villapuram district, het werkgebied van de ARMDS NGO, leven
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 rehabilitatieen 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, bouwen van een omheining en het bouwen van klaslokalen. Al deze projecten zijn op
tijd en binnen budget uitgevoerd. Tijdens het laatste bezoek in juli van dit jaar heeft stichting SARI
weer met grote voldoening vastgesteld dat alle investeringen goed onderhouden worden en volop
in gebruik zijn.
SARI heeft, met ondersteuning van Stichting Projectactie Rheden (SPR), de bouw van vier
klaslokalen op de ARMDS campus gedeeltelijk gefinancierd. De extra lokalen zijn nodig vanwege
het toenemende aantal kinderen en de aangescherpte eisen van de overheid voor scholen die
ook een hostel functie hebben. De laatste fase van de bouw is inmiddels begonnen.
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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.
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 eerste veertig jongens hebben in juli van dit jaar theorie- en praktijk examen gedaan. Nog
voor de officiële uitslag van de examens bekend waren hebben alle jongens een baan
aangeboden gekregen bij bekende bedrijven in de regio. Intussen is bekend dat ze ook allemaal
geslaagd zijn en in hun nieuwe baan werken. Een fantastisch voorbeeld dat scholing en opleiding
deze jongens uit de armoede spiraal doet ontsnappen.
Deze kinderen hebben er voor hun toekomst enorm baat bij om een vak te leren.
Peniel kinderhuis in Madurai
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 in 2014 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. In Juli 2015 heeft de officiële evaluatie het grote succes van deze
aanpak aangetoond. Omdat de counselors uit het eigen dorp komen is de bereidwilligheid om
door hen geholpen te worden groot. Ook kennen de counselors de plaatselijke omstandigheden
en zijn daardoor van grote toegevoegde waarde bij de behandeling door een psychiater.
Vanwege de zeer positieve resultaten wordt dit concept nu uitgerold naar meer dorpen rondom
Madurai.
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Inkomsten.
Gedurende 2015 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 2015
€ 4.560,-- opgeleverd ter ondersteuning van de operationele kosten van de Siragu
school in Avadi, Chennai.
De firma Infralin doneerde ook in 2015 weer 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!
Ellecom ,juni, 2016.

