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Accreditatie Empowermentschool
Deze maand is een grote delegatie van officials van vier
verschillende departementen op bezoek geweest bij
Soorya Udayam Illam en de Empowermentschool. Het betreft
hoge ambtenaren inzake onderwijs, sociale zaken en
vrouwenemancipatie. Dit bezoek was de finishing touch van
het accreditatieproces voor het 'mogen' uitvoeren van het
speciale onderwijsprogramma EducationforAll Scheme, samen
met 4 andere organisaties in het district Pondicherry. Hoeveel
de overheidssteun gaat worden is nog steeds niet precies
bekend maar dit is nu het ultieme resultaat voor een kleine NGO als Empowerment Foundation.
De School en het Huis hebben de status gekregen van Residential School, en de verwachting is
dat de overheid vanaf volgend jaar een aanzienlijke bijdrage gaat leveren aan de
exploitatiekosten, oplopend tot 50%. Al met al een enorme erkenning voor huis en school en
iedereen die hierbij betrokken is. Deze ontwikkelingen vallen samen met de finishing touch van
het mooie schoolgebouw, dat klaar is voor de toekomst! Zie foto’s.

Uitgelicht: Udayakumar en Barathy
Udayakumar is een jongen van 13, en zijn zusje, Barathy, een
is tien jaar oud. Deze twee kinderen, die nu ruim een jaar in
het huis Soorya Udayam Illam wonen, zijn geboren in een
arme familie en woonden in een klein, afgelegen dorp. Hun
ouders waren analfabeet en dagloners in de landbouw, geen
vast werk dus en een onzeker inkomen. Ze konden hun hoofd
niet boven water houden, en alcohol en geweld deden hun
intrede in dit gezin. Moeder overleed toen Udayakumar 9 jaar
oud was en vader een jaar later ook. De enige bij wie ze
terecht konden was hun oude grootvader, die probeerde de
kost te verdienen met het snijden van suikerriet. De kinderen
gingen niet meer naar school en waren vaak aan hun lot
overgelaten. Tot zij door vrijwilligers van Empowerment

Foundation werden aangemeld bij het opvanghuis. Het meisje, Barathy, was inmiddels erg
teruggetrokken en schuw en de jongen vertoonde veel gedragsproblemen. Natuurlijk hadden
beide kinderen een grote leerachterstand opgebouwd. Soorya Udayam Illam bood de kinderen
een traject van individuele begeleiding, meditatie en yogalessen en onderkende hun
problemen, waardoor er heling kan plaatsvinden. De kinderen worden aangemoedigd om de
draad weer op te pakken en ondersteund in hun sociaal emotionele ontwikkeling, studie, en
persoonlijke hygiëne. Het gaat al heel veel beter met deze kinderen, al hebben ze nog een lange
weg te gaan.

Bericht van Judith van Elten

Sinds een paar jaar ben ik bekend met de activiteiten van Stichting Befriend en het kindertehuis
in India. En toen ik plannen kreeg om deze winter een periode te reizen, was mijn beslissing
snel duidelijk; vrijwilligerswerk in het kinderhuis zou mijn wensen kunnen vervullen: India leren
kennen van 'binnen uit', werken met kinderen zoals in mijn dagelijks leven (kinderopvang) en
het ondersteunen van een prachtig project: kinderhuis Soorya Udayam Illam. Het plan is hier 2
maanden als vrijwilliger te blijven. Dit is voor het huis de eerste keer dat een vrijwilliger zo'n
langere periode gaat blijven. Ik help o.a. bij het onderwijs op het Empowerment Center, hier
krijgen kinderen les die een leerachterstand hebben. Mijn ontvangst vorige week was
hartverwarmend: de kinderen en begeleiding waren zeer enthousiast en belangstellend. Ik
moest tientallen vragen beantwoorden over mezelf, mijn huis, mijn familie en huisdieren. Alle
kinderen gaan heel vreedzaam met elkaar om, als broers en zussen. Er is veel zelfstandigheid,
verantwoordelijkheidsgevoel, ambitie en enthousiasme voor de toekomst. Ik heb bewondering
voor Srikanth, de directeur, en zijn staf. Ze zorgen ervoor dat deze kinderen met veel
zelfvertrouwen, basisvaardigheden en optimisme de wijde wereld in kunne trekken. Ik kijk er
enorm naar uit om de komende periode in de nabijheid van deze prachtige mensen te zijn!

Bijdrage Childright
Het opvanghuis groeit en bloeit. Inmiddels wonen er meer kinderen dan oorspronkelijk
berekend. Tevens zullen er in de toekomst een aantal externe leerlingen van de
Empowermentschool, door de weeks verblijven. Bij de bouw van het huis is hier al rekening
mee gehouden. De begane grond is natuurlijk al jaren gereed en in gebruik, maar op het platte
dak kan eenvoudig, met lichte bouwmaterialen, een extra etage gerealiseerd worden. De
fondsenwerving is bijna rond en de verwachting is dat deze uitbreiding en hostelfaciliteit in
2012 gerealiseerd kan worden. Childright Fund heeft een belangrijke bijdrage geleverd,
waarvoor heel veel dank.

Actienieuws
De Biëenkorf, basisschool in Amsterdam Noord, heeft een enveloppenactie georganiseerd
naar aanleiding van het bezoek van Thomas van Straten (samen met zijn moeder) aan het
project. Thomas heeft een prachtige spreekbeurt gehouden over het huis en vervolgens
besloot de school nog iets meer te willen doen. De actie heeft een mooi bedrag opgeleverd
en de tekeningen gaan mee naar India. Het geld zal deels worden besteed aan de aanschaf
van een nieuw speeltoestel voor het huis.
Er is ook weer een verjaardagsactie georganiseerd door een donateur van Befriend. Mirjam
Berkhout en Bart Berenbak vierden samen hun verjaardag, en hebben ervoor gekozen om de

gasten te vragen een donatie aan Befriend te doen, in plaats van cadeaus. Een prachtige
manier om het project in India te ondersteunen en tegelijkertijd een grote groep mensen te
laten kennismaken met dit project. Er zijn dit jaar verschillende acties geweest, en daar zijn
we heel blij mee.
Het derde (!) benifietconcert ‘Zing dan’ was uitverkocht en een weer een groot succes. Nien
Besselink en Sjoerd Brouwer zijn van plan ook in 2012 weer te gaan zingen voor Befriend.
Geweldig.

De kinderen van Soorya Udayam Illam wensen u een sprankelend 2012!!

