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Empowerment School:
eerste examens & first year anniversary

Scholenacties:
december 2008: Jan Hekmanschool
april 2009: Herman Jordan Lyceum

Bezoek aan het project :
Rots & Watertraining door Ief Hiel

Uitgelicht: Sasikala
Opening computercentrum:
Met dank aan Hivos
Help mee

Empowerment School
Dit voorjaar hebben de eerste examens plaats gevonden op de Empowerment School, een
mijlpaal in de ontwikkeling van de school die op het terrein van het weesthuis is gevestigd
en wordt gerund door Empowerment Foundation.

Onder de bezielende leiding van
Srikanth en Rany en vijf docenten
volgen de kinderen van het huis
elke dag onderwijs in deze
eenvoudige school, waar men zich
inspant om de leerachterstand van
veel kinderen weg te werken en
een bijdrage wordt geleverd aan
de brede ontwikkeling van de
kinderen. Het afnemen van de
eerste examens viel samen met
het eenjarig bestaan van de
school, die op dit moment nog in
het huis is gevestigd; reden voor
een feestje!

Met een prachtige ceremonie werd de First Year Anniversary uitbundig gevierd door de staf
en alle kinderen van de school.
Zodra de fondsenwerving rond is zal er nieuwbouw plaatsvinden op het terrein van het
weeshuis, zodat niet alleen de kinderen van het huis, maar ook kansarme kinderen uit de
omgeving hier onderwijs kunnen volgen.

Scholenacties: Jan Hekmanschool
De derde actie die deze basisschool uit Ouderkerk aan de Amstel organiseerde ten bate
van Soorya Udayam Illam was de traditionele kerstcollecte, aangevuld met een inzameling
van kleding. Onder het motto “shirts & slippers voor India” mochten de leerlingen allemaal
één kledingstuk inleveren voor de kinderen van het huis. Het was ontroerend om te zien
wat een lieve kleertjes de leerlingen mee naar school namen voor hun vriendjes en
vriendinnetjes aan de andere kant van
de wereld. Behalve deze kleding is er een mooi bedrag opgehaald in de versierde
collectebussen die in alle klassen stonden opgesteld tijdens het kerstdiner: ruim € 1500.
Een bedrag waar heel veel mee gerealiseerd kan worden, temeer omdat deze donaties
besteed mogen worden aan exploitatiekosten, een kostenpost die vaak niet subsidiabel is
bij de gebruikelijke fondsen. De Ouderraad van de Jan Hekmanschool heeft voor het
tweede achtereenvolgende jaar € 400, -- bijgedragen aan de onkosten die stichting
Befriend maakt. Een geweldig gebaar, waarvoor we de school dankbaar zijn.

Scholenacties: Montessori Lyceum Herman Jordan
Ieder jaar organiseert het Herman Jordan lyceum in Zeist een projectweek waarin de
leerlingen van het derde leerjaar zich inzetten voor een goed doel. Na het zien van de film
van Befriend in April van dit jaar gingen zij aan de slag voor het weeshuis en vergaarden in
één week ruimt € 1200. Een fragment uit het verslag uit de projectkrant:
“De bloemetjes buiten zetten:
Bloemen, kaarten, zadeldekjes en computerspelletjes, daar is de derde klas momenteel
mee bezig. Voor de projectweek moeten wij een eigen bedrijfje maken en samen een
product bedenken. Dit product wordt vervolgens verkocht op de markt, en de winst gaat
naar het goede doel…….
……. Dan de dag waar iedereen op gewacht heeft, marktdag! Het zonnetje schijnt en er
hangt een goede sfeer. Het team met armbandjes en zadeldekjes verkopen goed, na nog
maar twee uur hebben ze al 300 euro winst. Al met al is het een geslaagde week voor de
derde klas geweest, er is veel geld opgehaald voor de stichting Befriend, en iedereen is
tevreden met het eindresultaat. Nu maar hopen dat de wezen in India dat ook zijn!”

Bezoek aan het project:
Rots & Water training door Ief Hiel
In december 2008 bracht Helmi van
den Berg – coördinator van
Befriend - de werkers van
Empowerment Foundation in
contact met Ief Hiel van BEER
Trainingen. Ief heeft zich in
Nederland gespecialiseerd in het
geven van sociale
competentietrainingen aan
kinderen, getiteld `Rots & Water'.
Geïnspireerd door de verhalen over
het project reisde ze met haar mee
naar India om daar les te gaan
geven. Bij het huis gaf zij in
december 2008 en januari 2009
een training aan alle kinderen, die
verdeeld waren in 3
leeftijdsgroepen en ook aan alle
volwassenen die werkzaam zijn bij
Soorya Udayam Illam of hier aan gerelateerd zijn. Het was hartverwarmend om te zien hoe
de kinderen zich overgaven aan deze training en hoe, na een aarzelende start, ook de
docenten genoten van deze cursus. Een unieke gebeurtenis die al met al een groot succes
was. Iedereen heeft veel van elkaar geleerd, het was een verrijking voor alle deelnemers en
een onvergetelijke ervaring voor Ief.

Elkaar een compliment geven.

Ben je meer Rots? of Water?
Wat kan je goed? Wat zou misschien
beter kunnen?

Uitgelicht: Sasikala
Geboren in een het kleine dorpje Cuddalore in Tamil Nadu,
verloor de nu dertienjarige Sasikala als baby al haar vader,
die zij nooit heeft gezien. Haar moeder is dagloner in de
landbouw en in zo’n slechte gezondheid dat zij de zorg
voor haar bijzondere dochter niet langer op zich kan
nemen. Bijzonder is zij zeker. Ze is erg achter in haar
ontwikkeling en is moeilijk lerend, waardoor ze weinig heeft
kunnen bereiken op school en niet veel contact had met
leeftijdsgenoten. In haar dorp sprak ze bijna met niemand
en kon niet lezen en schrijven. Toen ze zes maanden
geleden bij Soorya Udayam Illam kwam, viel op dat ze,
hoewel ze weinig sprak, veel diepe gedachten had en haar
taken in huis heel serieus uitvoerde. Inmiddels is ze
ingestroomd in de zesde klas van de Empowerment
School. Haar werk gaat met sprongen vooruit, ze leest,
schrijft. lacht en …. stoeit
weer, zelfs met de jongens!

Opening computercentrum: met dank aan HIVOS
In de zeer nabije toekomst (mei 2009) vindt
de officiële opening van het
computercentrum plaats, dat onder de vlag
van Empowerment Foundation is opgezet en
mede mogelijk is gemaakt door financiële
steun van HIVOS . De hoofdlocatie is het
kantoor van Empowerment, dat op 10
minuten wandelafstand van het huis te
vinden is. In het huis zelf is een dependance
gevestigd, waardoor de kinderen makkelijk
toegang hebben tot het computercentrum.
ICT wordt een vast onderdeel van de
scholingsactiviteiten die bij Soorya Udayam
Illam plaats vinden.

Help mee om dit prachtige project te laten bestaan
Er wordt door Empowerment
Foundation intensief gelobbyd bij de
lokale overheid om ook van die kant
financiële support te krijgen. Een
tijdrovende activiteit die veel diplomatie
vergt. Vooralsnog drijft dit project
voornamelijk op Nederlandse steun via
Stichting Befriend.
Donaties, actieopbrengsten etc. blijven
daarom van het grootste belang voor
het voortbestaan van het huis en zijn
uiteraard zeer welkom!
De uitvoeringskosten van Befriend zijn
miniem zodat uw gift of opbrengst direct
en optimaal besteed wordt om de
kinderen van Soorya Udayam Illam een
beter leven en een toekomst te geven.
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