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Christmas Angels zingen voor Soorya Udayam Illam
De Christmas Angels is een vocaal
ensemble van vier zangeressen dat
gewoonlijk alleen tijdens de koude
wintermaanden rond Kerst
optredens verzorgt. Speciaal voor de
kinderen van Soorya Udayam Illam
(Huis van de Opgaande Zon) zijn zij
uit hun ‘zomerslaap’ gekomen om
de harten van mensen wederom te
verwarmen. Op 13 juni treden zij op
in Cantina Vocaal in Amsterdam met een speciaal programma. Dit keer zingen ze geen Kerstliedjes,
maar wereldse liedjes die raken. In kwartet, trio, duo en solo komen de Christmas Angels meer uit
hun ”veren” dan u normaal van ze gewend bent. Christian Doepke zal met zijn prachtige pianospel
deze engelen doen vliegen.
De opbrengst van hun optreden gaat volledig naar het kinderhuis en wordt besteed aan scholing en
levensonderhoud van de kinderen. De toegang is 10 euro per persoon, maar een hogere bijdrage is
welkom! Een indruk van dit vocale ensemble kunt u krijgen op www.christmasangels.nl. Stichting
Befriend bedankt de Christmas Angels voor dit optreden, Cantina Vocaal voor het ter beschikking
stellen van de locatie en Nien Besselink voor het initiatief en de organisatie!!
Zondag 13 juni Aanvang: 16.00 uur. Locatie: Cantina Vocaal, De Wittenstraat 43, Amsterdam
(www.cantinavocaal.nl) Reserveren: niensingalong@zonnet.nl/020‐6411658

Eindejaar examens en eindexamen: iedereen geslaagd!
Ieder schooljaar wordt in India afgesloten met een examen. Spannende tijden voor alle kinderen
van Soorya UI, van wie de jongsten hun onderwijs in eerste
instantie in het huis krijgen (‘empowermentschool’) en niet
meer op de reguliere lagere school. Deze examens zijn een
jaarlijks terugkerend meetmoment om te zien hoe ver kinderen
gevorderd zijn en of zij al naar het volgende niveau (‘ standard’)
mogen. Er wordt in het huis het hele jaar hard gewerkt en
geoefend om de leerachterstanden weg te werken en de

examens te halen. Vanaf een jaar of 11 gaan de kinderen van Soorya Udayam illam naar het
vervolgonderwijs (extern) en het is vaak een hele toer om ze op een gewone school geplaatst te
krijgen. Dit komt omdat scholen worden afgerekend op eindresultaten en kwetsbare kinderen met
een leerachterstand brengen de bonussen van de overheid in gevaar. Srikanth, de leider van het
huis, investeert veel tijd in contacten met scholen en tot nu toe is het steeds
gelukt om de kinderen een plekje te bezorgen op de middelbare school.
Vlak voor het verschijnen van deze nieuwsbrief hoorden we dat ALLE
kinderen hun jaarexamen hebben gehaald!! Voor Venilla(17 jaar) was het
extra feestelijk want zij slaagde voor haar middelbare school eindexamen.
Een geweldige prestatie gezien haar achtergrond. U kent haar misschien uit
de film over het huis: zij zorgde als jong meisje voor haar zieke moeder en
kon daarom lang niet naar school. Ze overleefde de tsunami, wil haar hele
leven al dokter worden en werkt hard en gestaag aan de verwezenlijking
van dit doel.
venilla

Bouw Empowerment School van start
De langverwachte bouw van de eigen Empowerment school
op het terrein van Soorya Udayam Illam is van start gegaan
en vordert gestaag. De school zal in aanvang 4 klaslokalen
hebben en een ruimte waar kinderen die ver weg wonen
kunnen overnachten. Het bouwbudget bedraagt € 70.000,‐
dat eind 2009 nog ruim voldoende leek te zijn. Er is echter
een enorme inflatie in India en de kosten van
bouwmaterialen en brandstof rijzen de pan uit. Daarom
worden alle bouwmaterialen met spoed ingekocht om te
zorgen dat men binnen het budget kan blijven. Als alles volgens plan verloopt, is de school in
september gereed om in gebruik genomen te worden.

Computercentrum
In de vorige nieuwsbrief was het nog niet zo ver, maar nu
wel: het volledige bedrag (€ 5.000) dat werd gevraagd bij het
internet goededoelen platform ‘1procentclub’ is bijeen
gespaard en hiermee is de fondsenwerving voor het
computercentrum Astra afgerond. Het centrum dat tot nu
toe op een tijdelijke locatie gehuisvest was, gaat binnenkort
naar een definitieve plek vlak bij Soorya UI, waar het beter
bereikbaar is voor mensen uit de regio. De kinderen die er
lessen krijgen zijn trots op hun nieuwe vaardigheden. Helmi
van den Berg was in januari bij het project en heeft de
kinderen gevraagd naar hun ervaringen met de
computerlessen. Het was ontroerend om ze te horen
vertellen dat ze nooit gedacht hadden dat zij met een
computer zouden leren werken, dat dit niet voor hen was
weggelegd. Nu zij dit wel hebben bereikt gaat er een wereld
voor hen open en durven ze verder te dromen over hun
toekomst. Wie weet wat er nog meer mogelijk is ….

Accommodatie voor jongens noodzakelijk
Het opvang‐ en onderwijsproject is bezig om een certificering van de Indiase overheid te verkrijgen
waardoor men makkelijker structurele steun kan aanvragen bij de overheid.
Om te voldoen aan de normen voor deze certificering is het nodig om een apart slaapverblijf voor
de jongens te bouwen. De jongens slapen nu wel gescheiden van de meisjes, maar nog wel in
hetzelfde gebouw, en dat mag officieel niet. Een plaatselijke aannemer heeft aangeboden de
kosten van het dak en de elektra voor zijn rekening te nemen. Dit is ongeveer een derde van de
bouwkosten, die zo laag mogelijk blijven doordat er is gekozen voor een prefab constructie, die snel

en goedkoop gebouwd kan worden. De totale kosten bedragen hierdoor slechts 3.000 euro. Voor
het nog ontbrekende deel worden in Nederland donateurs gezocht. Tips hiervoor zijn van harte
welkom: info@befriend.nl

Huis van de Opgaande Zon beleeft zonsverduistering
15 januari 2010

Wisseling van de wacht bij Empowerment
Dit voorjaar is de samenstelling van het
managementteam en het bestuur van Empowerment
Foundation veranderd. Na een jarenlange
betrokkenheid bij de dagelijkse leiding van het huis
heeft Rany besloten het stokje over te dragen aan
iemand anders en haar bestuursfunctie neer te leggen.
Het lukte haar niet meer om op dezelfde intensieve
manier als in de beginfase van het project zich in te
zetten voor de belangen van de kinderen. Saraswathi,
een gedreven vrouw met humor en veel ervaring in het
onderwijs(zie foto r.) heeft de uitvoerende taken van
Rany overgenomen en vormt nu met Srikanth de dagelijkse leiding. Een voormalige studievriend
van Srikanth zal zich begin volgend jaar bij het managementteam voegen en tevens toetreden tot
het bestuur, dat dan met vijf leden weer compleet is. Empowerment Foundation en Stichting
Befriend zijn Rany dankbaar voor haar grote inzet voor Soorya Udayam Illam, waarvan zij jarenlang,
samen met Srikanth, het gezicht was.

Uitgelicht: Ezhilarasan(13) en Sindhu(9)
Deze kinderen (broer en zus) komen uit een straatarme familie in een
afgelegen dorpje op het platteland. De vader was alcoholist en
agressief tegen vrouw en zoon. Het meisje Sindhu was zijn oogappel
en bleef wat dat betreft gespaard. De jongen, van jongsaf verstoken
van liefde en aandacht, ontwikkelde problematisch gedrag waardoor
hij nog meer werd mishandeld. Geestelijk bleef hij achter in zijn
ontwikkeling. Toen Ezhilarasan en Sindhu 8 en 4 jaar oud waren,
overleed hun moeder door ziekte; beide kinderen waren ernstig
verwaarloosd en ondervoed. Vooral voor Ezhilarasan werd de situatie
daarna nog schrijnender. Sindhu kreeg nog enige zorg van een

grootmoeder en haar vader. Ezhilarasan raakte in een spiraal van steeds groter probleemgedrag en
gewelddadige straffen daarvoor van zowel zijn vader als op school. Ook zijn dorpsgenoten lieten
zich hierin niet onbetuigd. Hij werd door hen als slaafje misbruikt voor zwaar werk in ruil voor wat
eten, maar omdat hij altijd honger had ging hij stelen met nog meer straf tot gevolg. Hij was op
geen school te handhaven, schreeuwde, sloop kruipend rond of verstopte zich. Twee jaar geleden
kwam hij samen met zijn zusje via het maatschappelijk werk naar Soorya Udayam Illam. In het huis
zijn de kinderen liefdevol opgevangen. Nu, twee jaar later zien we dat Sindhu haar draai heeft
gevonden en in haar ontwikkeling een grote inhaalslag heeft gemaakt. Ezhilarasan heeft meer tijd
nodig. Hij geniet erg van alle activiteiten die in het huis geboden worden, zoals yoga, dans, muziek
en meditatie. We zien hem langzaamaan opbloeien en steeds meer meedoen met de andere
kinderen die hem hebben opgenomen in de groep. Maar hij heeft nog een weg te gaan. Regelmatig
verstopt hij zich, houdt zich meestal van de groep afzijdig, loopt weg uit de klas en voelt zich het
veiligst in zo vies mogelijke kleren. In het Soorya UI opvanghuis wordt hij geaccepteerd zoals hij is
en voor het eerst in zijn leven met veel geduld en ‘zachte hand’ begeleid.

India project op Agatha Snellenschool
Deze basisschool in de binnenstad van Utrecht heeft
het jaarlijkse schoolbrede project helemaal in het
teken van India gesteld. Twee weken lang werden alle
leerlingen ondergedompeld in de Indiase cultuur:
proeverijen, creatieve activiteiten, religie en niet te
vergeten een actie voor Soorya UI. Bij de start van het
schoolproject zagen alle kinderen de film over het
weeshuis op een groot scherm en kregen zij hiermee
al een goede indruk van het leven in dit verre land.
Voor groep 1 t/m 3 werd een enveloppenactie
georganiseerd en groep 4 t/m 8 hielden een
sponsorloop die enorm succesvol was. In de school
hing een thermometer waarop de kinderen bijhielden
hoeveel geld er binnenkwam voor het huis en er leek
wel geen einde te komen aan de stroom geld! De
thermometer bleek te klein en uiteindelijk is er door
iets meer dan 200 leerlingen bijna 6.000 euro bij
elkaar getekend en gelopen. De enveloppen zijn in India bewonderd en foto’s hiervan en
tekeningen van kinderen van Soorya hangen in de klassen van de Agatha Snellenschool. De cirkel
van contact en betrokkenheid is hiermee rond. Dank voor het geweldige actieresultaat aan alle
kinderen uit Utrecht.

Bijzondere bijdragen
Regelmatig krijgen we bijzondere donaties en bijdragen, waar Empowerment Foundation en
Stichting Befriend heel dankbaar voor zijn. Een voorbeeld hiervan is het initiatief van onze
penningmeester Nel Bax, die een bijdrage voor Soorya UI heeft gevraagd bij het feest voor haar
pensionering. Een ander voorbeeld is de vijftigste verjaardag van Nien Besselink; zij vroeg aan de
gasten een bijdrage voor Soorya UI in plaats van cadeaus. Dank voor al deze prachtige initiatieven.

Online doneren mogelijk
Het is al een tijdje mogelijk, maar we berichtten er nog niet over in de nieuwsbrief: donateur
worden (eenmalig of vast) kan tegenwoordig heel gemakkelijk via de website. Doneren is nu in een
paar simpele stappen te regelen en de financiële afhandeling kan ook online met Ideal. We
nodigen u uit om op de website te kijken hoe u met uw financiële steun Stichting Befriend kunt
helpen met de fondsenwerving voor het Empowerment project in India: www.befriend.nl
Voor Direct Online doneren: http://www.befriend.nl/steunen.html
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een mail naar info@befriend.nl

