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Anti Child Labour Day 
Op 12 juni jl. is er in Pondicherry 

(de naburige stad bij het project)                                        

in het kader van de ‘World Anti 

Child Labour Day’ een activiteiten- 

dag georganiseerd waar de 

kinderen van het project aan 

hebben deelgenomen. Er waren 

verschillende NGO’s aanwezig, 

waaronder natuurlijk ook 

Empowerment Foundation. De 

belangrijkste activiteiten van deze 

dag waren een bewustwordings- 

optocht dwars door de stad en 

een ceremoniële bijeenkomst 

waar ook de minister van Social- and Children Welfare aanwezig was. Vlak voor de start van de 

optocht kwam de minister de delegatie van Soorya Udayam Illam begroeten en hij 

complimenteerde Srikanth met het immens goede werk dat Empowerment Foundation doet voor 

kansarme kinderen. 50 kinderen van het project genoten van deze bijzondere dag. Onlangs heeft 

ook de stateminister of Education een bezoek gebracht aan het project. De minister had Soorya 

uitgekozen uit vele projecten om zelf dit mooie project te kunnen aanschouwen. 

  

Opknapbeurt na de cycloon 

Een kleurrijk geheel 

Zoals u weet is er afgelopen winter veel schade 

ontstaan bij het project door toedoen van een 

zware cycloon. Hierover is een tussentijds 

bericht naar alle donateurs en geïnteresseerden 

gestuurd. Er zijn veel spontane bijdragen 

ontvangen om het project te steunen in deze 

moeilijke tijden. Eind april ontvingen wij nog 

een bijdrage van het Solidariteitsfonds van de 

Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Iedereen heel 

veel dank hiervoor. Er was van alles beschadigd: 

golfplaten daken, omheiningen en ook de koeienstal. De stroom viel lange tijd uit, wat is 

opgevangen met een gloednieuwe aggregaat. Niet alleen handig na cycloon, want de stroom valt 

regelmatig uit. De aangeschafte aggregaat is dan ook zeer welkom als basisinventaris van het 

project. De meeste schade is inmiddels hersteld, en dit moment is meteen benut om er een grote 

opknapbeurt van te maken. Het hele huis is geschilderd in vrolijke kleuren. Ook de kinderkamers 



en de centrale hal. Aan het huis is nu helemaal niet 

meer te zien dat er schade is geweest. Helaas herstelt 

de natuur zich minder snel, de gesneuvelde heilige 

boom is eigenlijk onvervangbaar. Toch wordt ook deze 

boom vervangen, zodat de dagelijkse ochtend- 

meditatie op dezelfde plek plaats kan vinden. Op de 

binnenplaats is een basketbal terreintje aangelegd en 

zijn er schommels geplaatst. De kinderen kunnen hier 

naar hartenlust mee spelen.  

 

Bericht van Leontien Ruttenberg 
(bestuurslid Stichting Befriend) 

“Wij zijn nu precies een week bij Soorya Udayam Illam. Samen met mijn twee dochters Trix en 

Doris Katz verblijven wij twee weken in het opvanghuis. Wij kennen de Empowerment Foundation 

en het opvanghuis nu al zo’n vijf jaar en het werd hoog tijd om het mooie werk ook zelf te mogen 

zien.  De oudere kinderen in het huis zijn ongeveer even oud als mijn Hollandse dametjes.  Er 

onstaat snel een band. Trix en Doris helpen met het huiswerk; vooral het Engels wordt veel 

geoefend. Als de kinderen aan hun dagelijkse verplichtingen hebben voldaan, komen ze al snel 

naar ons toe. We spelen spelletjes zoals “levend stratego”, het ouderwetse elastieken, basketball 

en stoelendans. Je ziet de kinderen genieten van het samenspelen en het oefenen van het Engels 

loopt gewoon door... 

Na de cycloon in Januari 2012 en het overlijden van Saraswathi Devi,  ‘grootmoeder’ van het huis 

en bestuurslid van Empowerment Foundation, is er even een terugslag in het huis geweest. De 

gepassioneerde directeur Srikanth is druk bezig alles weer op de rit te krijgen. Vanuit mijn 

medische en onderwijskundige 

achtergrond hoop ik hem te 

kunnen steunen en zo mijn 

steentje bij te dragen aan dit 

prachtige werk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht: Krishna, 12 jaar 
Deze nieuwe jongen in het huis van de opgaande zon kwam in juni 2011 bij 

het project. Hij was enig kind van arme ouders, die ver van hun 

oorspronkelijke dorp woonden. Zijn vader dronk en zijn moeder maakte een 

einde aan haar leven toen Krishna 2 jaar oud was. Op zijn zevende jaar 

verloor hij ook zijn vader, die de laatste jaren van zijn leven al geen veilige 

omgeving meer voor Krishna kon bieden. Vader kon zich alleen maar richten 

op de drank, en Krishna was ondervoed en ernstig verwaarloosd. De buren 

gebruikten hem als gratis werkkracht en gaven hem net genoeg eten om in 

leven te blijven. Natuurlijk raakte ook de school volledig op de achtergrond in dit tragische leven. 

Een oom bracht hem uiteindelijk bij Soorya. Hier bleek dat hij veel gedragsproblemen had 

ontwikkeld door deze moeilijke jaren en een enorme leerachterstand. In het begin verstopte hij 

zich overal en gehoorzaamde hij niemand. Hoe is het nu een jaar later? Hij heeft veel persoonlijke 

begeleiding gekregen en doet mee aan activiteiten van het huis zoals Yoga en mediatie. In zijn 



schoolwerk krijgt hij veel begeleiding om de achterstand zodanig weg 

te werken zodat hij toegelaten kan worden op de overheidsschool. Hij 

vindt het leuk om voor de jongere kinderen te zorgen en heeft leren 

spelen en zingen. In zijn persoonlijke ontwikkeling is hij ondersteund 

bij het erkennen van grenzen en regels en zijn persoonlijke hygiëne. 

Het gaat dus al een stuk beter met hem. 

  

Acties en donaties in Nederland 
Er zijn de afgelopen maanden door vrijwilligers weer verschillende 

acties georganiseerd in Nederland ten behoeve van het project in India. Deze particuliere 

initiatieven zijn heel waardevol.  

Naast deze fondsenwervende activiteiten zijn er ook weer enkele grote donaties binnen 

gekomen, waar wij heel dankbaar voor zijn. Wij noemen enkele acties:  

• Rotary Steenwijk; hebben een speciale avond voor hun leden georganiseerd waarbij de film 

over Soorya Udayam Illam werd vertoond en vervolgens de opbrengst van een van hun 

activiteiten aan Befriend gedoneerd, een heel mooi gebaar. 

• Herman Jordan Lyceum; het derde leerjaar van deze middelbare school in Zeist heeft tijdens 

een projectweek over microkredieten zich ingezet voor Befriend. Ze gingen zelf initiatieven 

ontplooien om geld in te zamelen voor het project in India. Start van deze actiedag was het 

vertonen van de film over het weeshuis, waar de middelbare scholieren behoorlijk van onder de 

indruk waren. Vervolgens hebben zij producten gemaakt en op de markt verkocht, muziek 

gemaakt en klusjes voor het goede doel gedaan. De opbrengst in één dag was bijna € 1400, een 

prachtig resultaat. 

• Marktverkoop; Myka en Berendien hebben met een kraam in de IJhallen in Amsterdam-Noord 

gestaan voor het goede doel en hier een mooi bedrag voor Befriend opgehaald.  

• Hangmatten uit India; via www.waarvandaan.nu/hangmatten.html/ kunt u een hangmat 

bestellen die in India is gemaakt. Iedere hangmat is genoemd naar een kind uit het weeshuis. 10% 

van de opbrengst gaat naar Befriend. Een hartverwarmend initatief.  

• Verjaardag- en bruiloftsactie; is het niet prachtig? Er werd iemand tachtig …. En die heeft geen 

cadeautjes gevraagd voor haar verjaardag, maar donaties voor Befriend. Er was ook een 

bruidspaar met een groot hart. Zij kozen ervoor om de kinderen in India in hun geluk te laten 

delen en ook zij vroegen geld voor het goede doel in plaats van cadeaus. We zijn geraakt en blij 

met deze mooie gebaren.  

• We ontvingen een bijdrage van € 1300 van de werkgroep Keizersgrachtkerk om de schade van 

de cycloon verder te herstellen.  

• De diaconiecollecte van de Protestantse kerk in Wormer was bestemd voor het opvanghuis. De 

opbrengst was maar liefst € 650,-.  Heel veel dank aan initiatiefneemster Jannie Smit. 

 

Nieuwe bestuursleden Befriend 
Sinds 1 januari 2012 is het bestuur van Befriend versterkt door het toetreden van twee nieuwe 

bestuursleden, Frans Linssen en Leontien Ruttenberg.  

Frans heeft jarenlang 

een leidinggevende 

positie bekleed in de 

welzijnssector en 

heeft nu, na zijn 

pensionering, tijd (en 

zin!) om zich voor 

Befriend in te zetten  

als voorzitter.  

 

Leontien is werkzaam in de 

medische sector én in het 

onderwijs en zet zich, samen 

met de overige bestuursleden, 

in voor de verduurzaming van 

het project in India. Meer 

informatie over alle 

bestuursleden van Befriend 

vindt u op de website. 

 

Uw steun is meer dan welkom: bankrek.nr.549162933t.n.v. Stichting Befriend in Amsterdam 

Of via www.befriend.nl/geef 


