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Stichting Befriend wenst u fijne feestdagen en een bevlogen 2008!
Leuk nieuws…
Enveloppenactie Jan Hekmanschool weer groot succes!
Interview met Srikanth en Rany

Leuk Nieuws…
Stichting Befriend heeft de Verklaring van Geen Bezwaar van het CBF gekregen.
Hét certificaat voor kleine goede doelenorganisaties die voldoen aan alle criteria
voor een betrouwbaar een steunwaardig goed doel. Voor meer info: www.cbf.nl
De Film over Soorya Udayam Illam – inclusief interviews met de kinderen - is
klaar!
Alle donateurs hebben er inmiddels één toegestuurd gekregen.
Laat ons aub weten als dat per abuis niet is gebeurd.
En voor alle sympathisanten die nog geen donateur zijn:
surf naar www.befriend.nl waar u op de videopagina een “voorproef” kunt zien,
en we hopen dat u besluit om mee te doen.

Er wonen nu 30 kinderen in het huis: 20 jongens en 10 meisjes. In de volgende
Nieuwsbrief – na bezoek aan het project – meer over hen.

Enveloppenactie Jan Hekmanschool weer groot succes!

Dit jaar heeft de basisschool “Jan Hekmanschool” in Ouderkerk a/d Amstel zich opnieuw verbonden
aan Soorya Udayam Illam. Evenals vorig jaar kerst werd een enveloppenactie gehouden, waarvan de
opbrengst geheel ten goede komt van dit opvanghuis en scholingsproject.
Alle kinderen, van klein tot groot, keken eerst met veel belangstelling naar de film (kinderversie
met voice-over) over het project en versierden daarna een envelop waarin een donatie werd
gedaan door kinderen en ouders. De groepen 6 hadden ook nog een eigen statiegeldactie
bedacht.
De enveloppen gaan allemaal naar India, waar ze – net als vorig jaar- in de vorm van slingers het
nieuwjaarsfeest zullen opsieren.
In totaal bracht de actie ruim € 2700,-- op. Dat is nog niet alles, want ook basisschool Het
Kofschip uit Ouderkerk a/d Amstel gaat dit voorjaar geld inzamelen voor het Huis. En aan het
einde van het schooljaar wordt door de Jan Hekmanschool ook nog een een grote sponsorloop
georganiseerd om het huis te steunen. De totale opbrengst van deze acties zal (bijna) worden
verdubbeld door een premie van Stichting Wilde Ganzen en zal besteed worden aan het
onderwijscentrum en verdere inrichting van het huis. Waar een klein dorp al niet groot in kan zijn!

INTERVIEW MET SRIKANTH EN RANY: DE ‘VADER EN MOEDER’ VAN
SOORYA UDAYAM ILLAM
“Love, care and share is ons motto”

Wat motiveert jullie om dit werk te doen?
R:
Het ligt in mijn natuur om anderen te helpen. In mijn leven heb ik al veel anderen geholpen omdat ik
het gevoel heb dat ik dat moet doen en niet anders kan. Als logisch gevolg heb ik voor het sociale
werkterrein gekozen.
S:
Ik ben mijn carrière begonnen als milieudeskundige. Langzaam is mijn werkterrein uitgebreid van
milieu als leefomgeving naar ook de sociale omgeving door bijvoorbeeld schoondrinkwater
projecten uit te voeren. Zo ben ik behalve ingenieur ook sociaal werker geworden. Mijn
ingenieursachtergrond en –kennis sluiten goed aan bij mijn werk voor Empowerment Foundation en
kwamen uitstekend van pas bij het bouwen van Soorya Udayam Illam.
Tijdens ons sociaal-maatschappelijke werk werden we getroffen door het grote aantal
verwaarloosde en misdeelde kinderen in onze samenleving die niet of nauwelijks naar school gaan.
Kinderen die eigenlijk dringend structurele ondersteuning en onderwijs nodig hadden om zo een
eerlijke kans te kunnen krijgen in onze samenleving. Het constructief opvangen en begeleiden van
deze groep kansloze kinderen zou het achterstandsprobleem aan de basis aanpakken.
Vanuit deze overtuiging waren we heel blij dat ons vanuit Nederland de gelegenheid werd geboden
om dit opvanghuis en onderwijscentrum op te zetten. Zo kunnen we ons op een constructieve en
duurzame manier wijden aan onze missie om, behalve volwassenen via de zelfhulpgroepen ook
heel veel kinderen een kans te geven op een beter leven en een zelfstandig bestaan.

Hoe pakken jullie dat in de praktijk aan?
S:
Na de oprichting van Empowerment Foundation in 2002 zijn door ons diverse
ontwikkelingsprojecten opgezet. Hierbij concentreerden wij ons vooral op het ’empoweren’ van
vrouwen en aanvullende onderwijsactiviteiten voor schoolgaande kinderen.
In ons werk proberen we in de eerste plaats concrete hulpvragen op te lossen. Vervolgens werken
we aan het opbouwen en versterken van talenten en vaardigheden, zodat er nieuwe mogelijkheden
ontstaan voor iemand. ‘Needbased’ werken en begeleiding gericht op duurzaamheid zijn onze
speerpunten.

R:
Wij zijn begonnen met het opzetten en begeleiden van zelfhulpgroepen voor vrouwen. In de loop
der jaren zijn dat er meer dan 100 geworden. We begeleiden ook een aantal zelfhulpgroepen voor
mannen. We maken daarbij gebruik van microkredieten, waardoor ze de kans krijgen los te komen
uit een uitzichtloze afhankelijke situatie en een eigen bestaan op te bouwen.
Wij organiseren ook veel onderwijsactiviteiten voor de kinderen uit de omgeving en de kinderen van
ons opvanghuis.
Het Indiase onderwijs is louter gericht op vaardigheden als lezen, rekenen en schrijven. Het
lesmateriaal staat vaak ver af van de dagelijkse realiteit van de kinderen waardoor veel kinderen
niet goed tot hun recht komen of afhaken. Ons aanvullend onderwijs betreft computerlessen,
bijscholing over gezondheid, cultuur, natuur, theater, dans, etc.
Ons ideaal is om hier in de toekomst een fulltime school te hebben waar kinderen naast de
basisvaardigheden die nodig zijn om examens te halen, ook een soort ‘life-education’ krijgen.

Wij proberen de talenten te herkennen van de kinderen. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten.
Tegenwoordig zijn heel veel jonge mensen werkeloos omdat ze niet adequaat zijn opgeleid en
hierdoor niet tot hun recht komen. Wij proberen in ons werk juist die specifieke kwaliteiten van een
kind of volwassene te stimuleren, en ze zo bekwaam te maken voor een toekomstige baan. Door
onze benadering bieden wij iemand de grootst mogelijke kans op een waardevol en zelfstandig
leven.

Welke plek neemt Soorya Udayam Illam hierin?
R+S:
Het opvanghuis Soorya Udayam Illam
vormt de basis en het hart van al onze
activiteiten. We zijn heel blij dat ons de
mogelijkheid is gegeven om Soorya
Udayam Illam te bouwen en te
beheren.
Hiermee kunnen kinderen die in een
volkomen uitzichtloze of zelfs nood
situatie verkeren, worden geholpen. Op
deze manier kunnen we hulpverlening
en onderwijs bieden vanaf de basis tot
en met het structureel begeleiden naar
onafhankelijkheid.
Het dagelijkse werk met kinderen
maakt ons gelukkig. We hebben allebei
ons hele leven veel met kinderen
opgetrokken en we vinden het fijn dat
er nu ook veel kinderen in ons leven
zijn. Ze kunnen erg grappig en heel
stout zijn, maar ze zijn vooral heel
zuiver van hart. Het leven met hen doet
ook ons eigen hart ook goed en dat
komt ons werk weer ten goede.
Juli 2007
Wij willen veel tijd besteden aan een zorgvuldige opbouw van het Huis. De aanname procedure van
de kinderen waarbij we heel secuur te werk gaan, is erg tijdrovend. Gelukkig hebben we goede
mensen voor ons werken, die onze overige activiteiten voor een groot deel uitvoeren.

Wat zijn jullie ideeën over de opvoeding van de kinderen?
R+S
De allerarmste en verwaarloosde kinderen zijn vaak helemaal ’out of control’ omdat er niet goed
op ze wordt gelet of voor ze wordt gezorgd. De meesten komen veel te jong in contact met de
misères en depressies van het leven en leren daarbij vaak slechte gewoontes.

Ze haken af op school of gaan helemaal niet, en belanden al jong in de kinderarbeid. Door dit
alles missen zij veel van hun kinderleven. Zonder steun van buitenaf zijn deze kinderen niet in
staat om hun leven vanuit die omstandigheid een andere draai te geven.
Als ze hier komen gedragen ze zich meestal erg onaangepast De eerste regel hier is dat er niet
geslagen wordt en dat zij ook elkaar niet mogen slaan. De meesten zijn hier wel mee opgevoed.
Hun karakter kan heel lief zijn, maar ook heel ruw en negatief. Wij proberen slecht gedrag met
zacht beleid te veranderen. Kortom we nemen ze zoals ze zijn of door hun achtergrond zijn
geworden.
We beginnen met goede counseling: we gaan heel geduldig met ze praten over wat ze hebben
meegemaakt en wat ze willen in hun leven. Love, care and share is ons motto en wat we ze
willen meegeven.
Voor zover mogelijk proberen we terug te geven dat wat ze in hun jonge leven zijn kwijtgeraakt.
We zien dat ze het allemaal hier heerlijk vinden.
Ze krijgen veel gelegenheid om uit hun trieste verleden los te komen en hun kindertijd weer in al
zijn dimensies te beleven. Tegelijkertijd krijgen ze hier een brede opleiding die hen toerust om
straks als verantwoordelijke integere mensen aan de samenleving deel te kunnen nemen.
We doen er alles aan om ze tot hun recht te laten komen.

Voorheen werkten jullie projectmatig voor grote (overheids)hulporganisaties. Nog steeds
worden jullie hiervoor gevraagd. Toch kiezen jullie voor dit nauwelijks betaalde werk
vanuit een eigen organisatie
R+S
Er doen zich inderdaad regelmatig andere mogelijkheden voor van goed betaalde
projectmatige banen in het sociale werk, bijvoorbeeld bij de “after-tsunami”hulpprojecten.
Toch prefereren we dit werk omdat het veel creatiever en minder bureaucratisch is dan
werken bij bijvoorbeeld een overheidsorganisatie. De lijn naar degenen die hulp nodig
hebben, is veel korter doordat wij een kleine organisatie zijn. Wij doen ‘direct needbased
work’ met de mogelijkheid van een structurele follow-up.
Het werk op deze manier is erg bevredigend. Het is heel creatief, effectief en dankbaar’.
Je ziet veel levens in korte tijd totaal veranderen. Dit is voor ons veel meer waard dan
een dik salaris. De vrouwen en mannen van onze zelfhulpgroepen zijn erg dankbaar dat
ze een kans op een beter bestaan krijgen en de kinderen in het huis zie je opbloeien.

