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Uitbreiding onderwijs – Empowerment School van start
Scholenacties
15 nieuwe kinderen
Uitgelicht: 3 zusjes
Toekomstplannen
Goed TV – RTV Noord-Holland – NRC Next
Engeland – CD Presentatie

Uitbreiding onderwijs: Empowerment School van start

In de vorige nieuwsbrief werd een uitbreiding van het huis aangekondigd. Een subsidie van
Wilde Ganzen en NCDO heeft het mogelijk maakt om een (computer) lokaal, twee semioverdekte ruimten en extra sanitaire voorzieningen te bouwen. Deze uitbreiding maakt het
mogelijk dat in Soorya Udayam Illam De Empowerment School van start kon gaan. Een
school, waarvan de doelstelling ‘life education’ is. Dit betekent dat er veel meer aan bod komt
dan alleen de basisvaardigheden taal en rekenen. Cultuureducatie, Natuur- en Milieu en
Wereldoriëntatie zijn belangrijke vakken die worden gegeven, bouwstenen voor een brede
ontwikkeling van de leerlingen.
De kinderen die in het huis wonen krijgen hier hun dagelijkse lessen. Zij gaan nu niet meer naar
de dorpsschool, maar krijgen onderwijs op maat, waar zij veel baat bij hebben. Veel kinderen
hebben een grote leerachterstand opgelopen doordat ze lange tijd niet naar school konden gaan
(drop-outs). Ook in sociaal opzicht hebben ze veel extra zorg nodig, die de gewone school niet
kan bieden. Nieuwe kinderen die naar Soorya Udayam Illam kwamen, konden meestal niet
zomaar in een lopende schooljaar instromen. Deze kinderen kregen in het Huis les van een
speciale leerkracht om de achterstand te overbruggen.
Op de Empowerment School kunnen ze nu de hele lagere schoolperiode een inhaalslag maken,
waardoor ook de aansluiting met het voortgezet onderwijs beter zal verlopen.
De Empowerment school zal zo snel als de financiële middelen dit toelaten, worden uitgebreid
voor drop out kinderen uit de lokale gemeenschap. Veel van deze kinderen komen al naar
Soorya Udayam Illam om de speciale onderwijsprojecten te bezoeken. (summercamp,
wintercamp, culturele projecten etc.)

Scholenacties: Kofschip en Jan Hekmanschool
Enveloppenactie Katholieke basisschool Het Kofschip
In navolging van de Jan
Hekmanschool in Ouderkerk aan
de Amstel heeft de Katholieke
Basisschool Het Kofschip
besloten óók dit weeshuis te
steunen. Er is een film vertoond
in alle klassen over het project,
de kinderen hebben een mooie
tekening gemaakt op een
envelop, waarin een donatie
werd gedaan. Natuurlijk gingen
ook deze enveloppen naar het
huis in India. De opbrengst van
de actie was € 1.566,18. Een
prachtig resultaat, waar ook nog
een premie van Stichting Wilde Ganzen op komt. De opbrengst zal op een zeer goede manier
worden ingezet voor de instandhouding en uitbreiding van het huis. Hartelijk dank voor jullie
steun!
Sponsorloop Jan Hekmanschool
Vrijdag de 13e juni was dit jaar geen ongeluksdag: uitgedost in oranje kledij om het Nederlands
elftal later op die avond aan te moedigen liepen honderden kinderen van de Jan Hekmanschool
in Ouderkerk aan de Amstel héél veel rondjes voor Stichting Befriend. Van kleuter tot groep 8
zetten zij zich in voor dit goede doel, waar zij zich al twee jaar lang aan hebben verbonden.

De sponsorloop heeft een prachtig bedrag opgebracht: € 7.465,82. Hier komt de bonus van
Stichting Wilde Ganzen nog bij, en dat betekent dat de kinderen meer dan tienduizend euro bij
elkaar hebben gelopen voor de andere kinderen, zo ver weg, in zo’n andere wereld. We hopen
dat deze verbondenheid nog lang zal blijven bestaan.

Nieuwe kinderen

Deze ‘portrettengalerij’ toont de nieuwe
kinderen die in Soorya Udayam Illam
onderdak hebben gevonden. Het huis
heeft een snelle groei doorgemaakt in
het afgelopen half jaar. Er wonen nu
25 meisjes en 15 jongens in de leeftijd
van 3 tot 16 jaar. Ook konden een aantal
kinderen weer thuis wonen omdat daar
-met hulp van Empowerment Foundationde thuissituatie verbeterd was. Voor deze
kinderen heeft het huis de functie van
crisisopvang gehad.

Uitgelicht: drie zusjes
Deze drie zusjes komen uit een grote
familie uit het armste deel van de
bevolking van een klein dorpje in de
provincie TamilNadu. De ouders hadden
een klein bedrijfje en verkochten
aluminium pannen. Voor dit werk waren
ze regelmatig dagen achtereen van huis;
het oudste meisje moest van school af
om voor haar jongere zusjes te zorgen.
Het bedrijfje ging failliet door de druk van
leningen met hoge rente en het gezin
werd hulpbehoevend en afhankelijk van
familie. Er werden nog vier dochters in
het gezin geboren, waarna de vader het
gezin heeft verlaten, op zoek naar een
bruid die hem een zoon kon schenken. De moeder werd straatverkoopster van potten en
pannen en moest de dochters alleen in hun schamele huisje achterlaten, waar alleen oma af en
toe wat steun kon geven. De meisjes brachten de dag door met hout sprokkelen, drinkwater
verzamelen, huishouden, wassen, koken etc. Uiteindelijk bleek deze situatie onhoudbaar en de
moeder heeft de oudste drie meisjes naar Soorya Udayam Illam gebracht. Zij vervolgen hier hun
opleiding in de 6e, 3e en 1e klas op de Empowerment School. Aanvankelijk waren de meisjes
niet in goede gezondheid, ze hadden huidinfecties die maar langzaam genazen. Nu, na ruim
een half jaar in het huis, gaat het goed met hen. Ze spelen en leren veel nieuwe dingen, zoals
zang, Yoga en Bharathnatiyam dans.

Toekomstplannen
Voor de nabije toekomst zijn er plannen om een computercentrum te vestigen in de nieuwe
schoolaccommodatie. Voor de lange termijn zijn er plannen om de Empowerment school uit te
breiden voor drop out kinderen uit de regio. Hiervoor is een apart, groter gebouw met ten minste
4 lokalen nodig. De fondsenwerving hiervoor is nu actueel. In December zal Befriend weer een
evaluatiebezoek brengen aan het project. Ief Hiel van Beertrainingen reist mee om aan de
kinderen van Soorya Udayam Illam de weerbaarheidstraining Rots & Water te geven.
(www.beertrainingen.nl) De leerkrachten krijgen ook les om deze training zelf te kunnen geven.
Er wordt door Empowerment
Foundation en Befriend gebrainstormd
over inkomensgenererende activiteiten
ter plaatse, om de onafhankelijkheid
van het project te vergroten.
Tot het zover is, zijn donaties nog
steeds van het grootste belang voor
het voortbestaan van het huis.
Nieuwe donateurs zijn dan ook altijd
welkom!
De uitvoeringskosten van Befriend
zijn miniem zodat uw gift direct en
optimaal besteed wordt om de
kinderen van Soorya Udayam Illam
een beter leven en een toekomst te
geven.
(zie www.befriend.nl)

Goed TV – RTV Noord-Holland – NRC Next
Er is veel publiciteit geweest voor stichting
Befriend en voor het project in India. Goed
TV, een televisiezender voor goede doelen
heeft de film over Soorya Udayam Illam in de
maand september een aantal malen per
week uitgezonden Een reportage over de
sponsorloop op de Jan Hekmanschool werd
in augustus drie maal uitgezonden op RTV
Noord Holland Het is fantastisch dat er
hierdoor nog veel meer aandacht en een
groter publiek is voor de film over het huis.
NRC Next heeft, in samenwerking met
Bulkboek, tien projecten uit de 1% club
uitgelicht. Het computercentrumproject met
als motto COMPUTERVAARDIG EN
KANSRIJK werd hier prominent
weergegeven.

CD presentatie in Engeland
Tot slot van deze volle nieuwsbrief
vermelden we nog de presentatie van de
Jazz CD BIG CITY CALLING in Engeland.
Deze prachtige CD is gemaakt door John
Heaven, die een deel van de opbrengst
beschikbaar stelt aan Stichting Befriend.
Helmi van den Berg was bij de presentatie,
waar ook veel informatie over het project in
India te vinden was. De CD heeft onlangs de
NCM Radio Mike Award gekregen.

