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Jaarverslag 2016. 
 
Projecten. 
 
VTRC Madurai 
 
Peniel Verpleegsterschool in Madurai. 
 
Doelgroep: De 2-jarige opleiding biedt plaats aan ong.60 kansarme meisjes (uit arme gezinnen, 
voortijdige schoolverlaters, etc) uit de omliggende dorpen van Madurai. 

 
In de plattelands dorpen rondom Madurai, het werkgebied van de VTRC NGO, zijn er nog  steeds veel 
mensen die moeten leven met een inkomen onder de armoede grens. Daardoor worden veel kinderen 
voortijdig van school thuis gehouden om te gaan werken als aanvulling op het gezinsinkomen. Meisjes 
worden vaak op jonge leeftijd uitgehuwelijkt om hun kosten voor levensonderhoud niet meer te hoeven 
dragen. Zo blijven de armen arm en wordt de armoede cirkel niet doorbroken. In 2013 heeft de VTRC 
NGO met ondersteuning van St SARI en Wilde Ganzen een ambachtsschool gebouwd voor kansarme 
jongens uit dezelfde omgeving. Dit project is een enorm succes geworden. De schoolgebouwen en 
praktijk lokalen zijn gerealiseerd en vorig jaar juli hebben alle  jongens van de eerste lichting hun 
opleiding tot automonteur of elektricien met succes afgerond. Nog voor het laatste examen kregen ze 
allemaal al een baan aangeboden!  
Stichting SARI heeft in de afgelopen jaren al meer projecten met de VTRC NGO gefinancierd, 
waaronder het bouwen van een aantal klaslokalen, het inzetten van software om het leren van Engels 
te ondersteunen en het bouwen van een ambachtsschool voor kansarme dorps jongens. Al deze 
projecten zijn op tijd en binnen budget uitgevoerd en gedurende de jaarlijkse bezoeken aan de VTRC 
NGO door stichting SARI is met grote voldoening vastgesteld dat alle investeringen goed onderhouden 
worden en volop in gebruik zijn.  

 
Het project van de VTRC NGO waar stichting SARI nu haar ondersteuning aan heeft gegeven  is het 
bouwen van een verpleegsters opleiding school. Deze  school kan gebouwd worden op het terrein van 
een bestaande basisschool van de VTRC NGO. Op deze basisschool zitten meer dan 800 kansarme 
kinderen uit de dorpen rondom. Er is busvervoer vanuit de dorpen naar deze campus. Dit maakt deze 
locatie ook uitermate geschikt voor het bouwen van de verpleegstersopleiding school. De meisjes die 
er opgeleid gaan worden kunnen mee rijden in de bestaande schoolbussen. Dit stelt veel ouders van 
deze meisjes van 15-17 jaar gerust, gezien de kwetsbaarheid van meisjes/vrouwen in India. De 
studentes komen vaak uit gezinnen waarvan de ouders analfabeet zijn. Ook zijn er situaties waarbij de 
ouders overleden zijn of dat de ouders hen in de steek gelaten hebben. Ze wonen bij andere 
familieleden in het dorp, die dit als een (financiële) last ervaren. 
Het leren van een vak geeft deze meiden een veel beter toekomst perspectief. 

 
Van de totale bouwkosten van de verpleegsterschool heeft stichting SARI met steun van Wilde 
Ganzen meer dan de helft bij elkaar gebracht. Het overige benodigde bedrag is helemaal door een 
aantal lokale sponsors bij elkaar gebracht. 



De lokale VTRC NGO is inmiddels  begonnen met de bouw en vooruitlopend op het moment van 
oplevering , is de verpleegsteropleiding voor de eerste 30 meisjes al per 1 juni 2016 gestart. Dit kan 
door tijdelijk gebruik te maken van lokalen van de bestaande VTRC basis- en middelbare school voor 
kansarme kinderen op hetzelfde terrein. 
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. Ze zijn allemaal geslaagd en werken in 
hun nieuwe baan. 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. 
 
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. 
Muthuram, Uma en dochter Abani wonen in het Suyam home en nemen genoegen met een 
slaap/woon vertrek van zo’n 3 bij 2,5 meter. De enige afscheiding voor privacy  is een afscheiding 
door een gordijn met de overige ruimtes en bewoners van het Suyam home.  
 
Suyam/Siragu school bij Chennai 
 
Op de Siragu school is bijgedragen aan een aantal hoognodige renovaties en ook werd 
bijgedragen aan de operationele kosten van de 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 verstoten door hun 
ouders in hun zoektocht naar werk om te overleven 
Dankzij de verbeteringen van vorig jaar en dit jaar 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 vele jaren.  
 
 

          Vervolgstudies  
In 2016 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. Ook voor alle leerlingen die in 2016 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. 
 
 
Inkomsten. 
 
Gedurende 2016 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 heeft in 2016 
 € 4.260,-- opgeleverd ter ondersteuning van de operationele kosten van de Siragu 
school in Avadi, Chennai. 

- 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 ,maart, 2017. 


