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Een mooi en liefdevol nieuwjaar gewenst!

Deze taart èn een nieuwe ijskast werden op nieuwjaarsdag als gift gebracht door een studenten vrijwilligersgroep uit Pondicherry

Soorya Udayam Illam in 2015  een terugblik
De kinderen van het opvanghuis
SooryaUdayamIllam(SUI) in Zuid-India
hebben weer goede schoolresultaten
behaald en hebben met veel plezier de
aanvullende lessen gevolgd in Indiase
cultuur, meditatie, dans, muziek, yoga,
tekenen en sociale vaardigheden.

Sinds 2006 ondersteunt Stichting Befriend
dit project, dat wordt gerund door de
Indiase Empowerment Foundation. Kortom,
we gaan een jubileum jaar in. Het is prachtig
om te bedenken dat SUI in deze tien jaar ca
600 kinderen een periode heeft kunnen
opvangen en/of ondersteunen.

Uitgelicht: Mahadevan (9 jr) - alleen op de wereld
Mahadevan kwam via
een sociaal werker naar
het Huis toen hij 6 jaar
was. Hij was aangetroffen als ziek en zwaar
ondervoed jongetje die
niet naar school ging en
meewerkte in een ploeg
sceptictankschoonmakers. Hij komt uit een

rondzwervende familie zonder vaste woonen verblijfplaats. Zijn bejaarde, aan alcohol
verslaafde vader was onvindbaar. Maha’s
moeder - blind en nauwelijks in staat voor
zich zelf te zorgen - liet de jongen aan zijn lot
over. Mahadevan bloeide op in het huis en is
nu een blije jongen. Hij blijkt heel goed te
kunnen leren. Toch mist hij wel zijn
moeder die niets meer van zich heeft laat
horen.

Vervolgonderwijs
In toenemende mate draagt SUI ook bij aan
de verdere toekomst van de kinderen, door
hun vervolgopleidingen te financieren. In de
afgelopen jaren zijn verschillende kinderen
doorgestroomd naar beroepsopleidingen op
bouwkundig, technisch of administratief
gebied. Het gaat hierbij niet alleen om
school- en boekengeld, maar ook om kosten
voor verblijf in een studenten hostel.

De studerende oud-bewoners zijn een
inspiratiebron voor de huidige kinderen in
het opvanghuis. Ze bezoeken het huis nog
regelmatig en proberen de jonge kinderen
enthousiast te maken voor het volgen van
een beroepsopleiding. Hun kansen op een
zelfstandige, zelfredzame en succesvolle
toekomst worden door een
beroepsopleiding aanzienlijk vergroot.

Management Soorya Udayam Illam
De directeur van SUI, Srikanth, is gevraagd
om zich beschikbaar te stellen voor het
‘District Children Welfare Committee’
(Provinciale adviesraad voor de Jeugdzorg).
Een eervolle functie en een blijk van
waardering voor zijn jarenlange inzet voor
de opvang van kansarme kinderen van
India.
Op persoonlijk vlak is er ook goed nieuws:
In het voorjaar is Srikanth getrouwd met

Sowndari. Zij is lerares Engels en heeft
daarnaast vele jaren haar eigen
huiswerkbegeleidings instituut geleid.
Nu zet zij zich volledig in voor de kinderen
van SUI. Befriend is opgetogen met deze
nieuwe ontwikkeling en heeft er het volste
vertrouwen in dat de aanwezigheid
van Sowndari een goede impuls voor het
huis zal zijn. Het bestuur van Befriend heeft
in de Hindu-tempel in Amsterdm-Zuidoost
het huwelijk op afstand meegevierd.
(zie foto hieronder met de Hindu Pandit)

Childrightgala in het Scheveningse Kurhaus op 23 januari 2016
De deelname van
Stichting Befriend
aan het Childright
Gala 2016 staat in
het teken van het hierboven genoemde
vervolgonderwijs. De opbrengst van het
Gala (8.000 euro) is gekoppeld aan dit doel.
Twee jaar geleden nam Befriend ook al deel
aan het gala van Childright, dat toen voor de
eerste keer werd georganiseerd.
Childright is een fonds dat in 1994 is
opgericht door oa de Nobelprijswinnaar
prof. Jan Tinbergen.

Dit tweede gala vindt plaats op
zaterdagavond 23 januari 2016 in het
sfeervolle Kurhaus van Scheveningen.
Wij zullen ook dit keer weer met een tafel
van 10 personen aanwezig zijn.
Om deel te kunnen nemen aan het
evenement moet er per tafel 4.000 (400
euro per stoel) aan Befriend worden
gedoneerd, wat vervolgens door Childright
wordt verdubbeld. Onze tafel brengt dus
8.000 euro op voor de educatie van de
kinderen in India!

Wij danken u hartelijk voor uw steun in het afgelopen jaar. Donaties blijven zeer welkom!
Via www.befriend.nl/geef of naar NL39ABNA0549162933 tnv Stichting Befriend

Nel Bax, penningmeester Befriend, voor het eerst op bezoek in het kinderhuis

