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De kinderen van Soorya Udayam Illam wensen u 

hartverwarmende feestdagen                                            

 

India 

� Eigen schoolbus: een droom komt uit 

� Eerste fase bouw nieuwe school gereed 

� Uitgelicht: Akash, Harish en Nandhini  

 

 Nederland 

� Salon van Roos: vertoning documentaires 

� Kunstwerk voor donateurs 

� Zing Dan: benefietoptreden 

 

 
Eigen schoolbus – een droom komt uit  
De medewerkers en de kinderen dromen al jaren van een eigen busje. Het huis ligt in een landelijk 

gebied, 10 km van de stad en er is geen bruikbaar openbaar vervoer naar school, naar de dokter of 

naar het ziekenhuis. Vooral in het regenseizoen is een eigen transportmiddel onontbeerlijk. 

Empowerment Foundation had één brommer tot zijn beschikking als vervoersmiddel voor een huis 

met 65 kinderen en vanaf 2011 voor het leerlingenvervoer van de Empowermentschool. Een droom 

zoals deze, kan alleen maar met een speciale donatie worden gerealiseerd en tot grote vreugde 

van alle betrokkenen is deze speciale sponsor gevonden! Stichting ChildRight heeft de aanschaf van 

eigen transport mogelijk gemaakt. Deze gift is van grote betekenis voor de onafhankelijkheid van 

het project, met name voor leerlingenvervoer.  

In november is een handzaam passagiersbusje (een Tata Magic) aangeschaft waarin ca. 15 kinderen 

kunnen worden vervoerd. Precies op tijd voor het regenseizoen! De barre tocht door de regen naar 

school is vanaf nu verleden tijd en zieke kinderen hoeven niet meer achterop de brommer naar de 

dokter. De kinderen vinden het geweldig om hun eigen busje te hebben. 
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Eerste fase bouw nieuwe school gereed 

De eerste fase van de bouw van de eigen Empowerment school op het terrein van Soorya Udayam 

Illam, het neerzetten van de casco, is gereed. De school heeft in aanvang 4 klaslokalen en 

kantoorruimte voor de teachers. Er is ook voorzien in ruimte voor speciale activiteiten, zoals een 

computerlokaal. Het is nu tijd voor de afwerking van het gebouw zodat de school haar deuren kan 

openen in juni 2011. 
Alle nieuwe ontwikkelingen bij het project (uitbreiding kinderhuisaccommodatie, de school) maken 

het noodzakelijk dat er een goede ontsluiting van het terrein is en dat er aanvullende voorzieningen 

komen, onder andere om het project te laten voldoen allerlei overheidsvoorschriften. En dit is weer 

van belang voor uiteindelijke financiële ondersteuning door de overheid. Voorbeelden hiervan zijn 

de bouw van een ‘dining-shed’ voor de lunch, betegeling van het sanitair,  aanleggen van een 

speelplein en maatregelen om het terrein te beschermen tegen erosie.  Naast deze 

bouwactiviteiten wordt er ook hard gewerkt aan (en flink geïnvesteerd in) de inrichting van de 

school. De fondsenwerving voor de tweede fase is bijna afgerond, zodat deze binnenkort van start 

kan gaan. 

 
Uitgelicht: Akash, Harish en Nandhini 
 

Twee jongens van 7 en 6 jaar oud (Akash en 

Harish) en hun zusje van 5 (Nandhini) werden 

dit voorjaar gevonden in een sloppenwijk en 

opgenomen in Soorya Udayam Illam. De 

kinderen kwamen uit een gezin waarvan de 

vader christelijk en de moeder Hindoe was. 

Als jong liefdesstel volgden zij hun hart  en dit 

betekende dat zij verstoten werden door hun 

families en uiteindelijk  belanden in een 

sloppenwijk.  Zij kregen in korte tijd drie 

kinderen. De jonge vader - een Riksja driver 

die niet genoeg verdiende om zijn gezin te 

onderhouden - raakte aan de drank. Dit 

verwoestte het leven en de liefde van het 

paar en de kinderen waren het slachtoffer. Zij werden ernstig verwaarloosd en geslagen. In 2009 

overleed de vader en de moeder verliet haar gezin voor een nieuwe man. De kinderen werden 

overgelaten aan de zorg van hun doofstomme grootmoeder, die dagloonster is en vaak lange dagen 

moest werken. De kinderen konden niet meer naar school en zwierven dagelijks over straat.  

In mei 2010 werd de directie van Soorya Udayam Illam door vrijwilligers attent gemaakt op het lot 

van deze kinderen. Na een korte intake werden zij alle drie direct opgenomen in het kinderhuis.  

 

 



 3 

 

 

De gevolgen van verwaarlozing waren duidelijk zichtbaar: de oudste, Akash, was erg depressief en 

de twee kleintjes durfden helemaal niet te praten. Ze leden alle drie aan een nare huidinfectie die  

maar moeilijk genas. Gedurende de eerste weken in het huis kregen de kinderen veel ruimte en  

tijd om te wennen aan hun nieuwe omgeving. Ze mochten vrij spelen en leerden de andere 

kinderen kennen. Zo konden ze weer een beetje kind zijn.  

Hun leercapaciteiten werden vastgesteld, ze kregen drie maanden speciale begeleiding in lezen, 

schrijven en rekenen op de Empowermentschool in het huis en gingen met sprongen vooruit. Na de 

zomervakantie zijn ze toegelaten op de openbare lagere school (Akash in de 3
e
 klas, Harish in de 1

e
 

klas en Nandhini in de kleuterklas). Op dit moment nemen ze ook al deel aan de aanvullende 

activiteiten van het huis, zoals dans en yoga klas. Kortom, het gaat goed met ze! 

 

Salon van Roos  
Op 12 december werden er tijdens de huiskamersalon van Anneroos Meijboom (Salon van Roos) 

twee korte films vertoond die geproduceerd zijn door Befriend ten behoeve van de 

fondsenwerving. (Over Soorya Udayam Illam en de dagopvang Blagoe Delo in Rusland). 

Het was een uitverkocht huis en er werd een toelichting gegeven over de prachtige projecten die 

Befriend ondersteund. Mooi dat dit voor het voetlicht kon komen bij veel nieuwe gezichten.  

 

Kunst voor donateurs 
De Nederlandse beeldhouwster Marina van der Kooi heeft zich op een 

bijzondere manier ingezet voor Befriend. Geïnspireerd door de levende have 

bij het kinderhuis in India heeft zij een bronzen beeldje gemaakt dat zij in een 

gelimiteerde oplage ter beschikking heeft gesteld aan Befriend. Donaties van  

€ 400,- of hoger worden gehonoreerd met dit beeldje, hoogte 10 cm incl. 

sokkel. Meer informatie over de kunstenares vindt u op www.marinavanderkooi.nl  

    

Zing dan! Benefietoptreden 
6 en 20 maart 2011, aanvang: 15.00 uur 

Locatie: KHL, Oostelijke Handelskade 44, Amsterdam 

Toegangsprijs: Minimale bijdrage van 10 euro 

Reserveren: niensingalong@zonnet.nl  

Nien Besselink,  organisator van het benefietprogramma met 

de Christmas Angels dat dit jaar plaats vond ten bate van 

Befriend, zet haar creatieve kracht opnieuw in.  

Nien is zelf ook zangeres en een opkomend talent als 

vertolkster van het betere Nederlandse lied. Denk aan Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt. Ze 

doet dit fijnzinnig, vol humor en gevoel. Dit voorjaar zingt zij de sterren van de hemel voor Befriend 

in twee benefietconcerten. Ze doet dit samen met Sjoerd Brouwer, pianist en zanger. 

De opbrengst van dit programma zal geheel ten bate zijn van SOORYA UDAYAM ILLAM.  

Nien zegt hierover: “In Nederland is het een vanzelfsprekendheid dat kinderen de kans krijgen om  

zich te ontwikkelen en onderwijs te krijgen, in India niet. SUI creëert daarvoor wel  

die mogelijkheid, dat vind ik echt geweldig. Op deze manier kan ik ook een bijdrage  

daaraan leveren en bezorg ik het publiek tegelijkertijd een leuke middag.”  

 

In het kinderhuis Soorya Udayam Illam wonen nu 65 kinderen. Donaties blijven van het grootste 

belang voor het voortbestaan dit opvanghuis. Temeer daar de kosten voor levensonderhoud door 

de inflatie in India dramatisch stijgen. De uitvoeringskosten van Stichting Befriend zijn minimaal.  

Uw gift wordt optimaal besteed  om de kinderen van het opvanghuis een beter leven te geven. 

Reknr. 549162933 t.n.v. Stichting Befriend, Amsterdam of doneer online of wordt donateur via  

www.befriend.nl/steunen  


