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Schoolexamens: “Wij zijn geslaagd!!!”
India
 Schoolexamens en schoolreisje
 Inwijding schoolgebouw
 Uitgelicht: Rajeswary, Sowmiya en Anitha

Nederland
 Opbrengst benefietconcert ‘zing dan’
 Steun van Blooming Lotus Yoga
 Fondsenwerving

Schoolexamens en schoolreisje
Alle kinderen uit het huis hebben in april deelgenomen aan de jaarlijkse schoolexamens. Deze
examens meten hoe ver kinderen gevorderd zijn en of zij al naar het volgende niveau
(‘Standard’) mogen. Alle kinderen op één na, mogen door naar het volgende jaar; een hele
knappe prestatie omdat bijna alle kinderen een grote leerachterstand hebben die alleen met
keihard werken kan worden ingehaald. Het was een spannende tijd en als beloning voor het
harde werken werd een schoolreisje georganiseerd naar een meer in een natuurreservaat in
de bergen. Om 4 uur ’s ochtends vertrok de bus om, na een bezoek aan een tempel en een
tussenstop voor ontbijt, negen uur later te arriveren op de plaats van bestemming. Niet een
zonnige plek zoals wij zouden uitkiezen voor een schoolreisje, maar juist een frisse
bestemming waar veel te zien was met vooral ook kans op een buitje. Citaat uit het
reisverslag van de directeur:

“ It was so cool to walk together around the lake. The children played in the gardens and
walked through the hill forest, the soft and colorful flowers, green lawns, enclosed by clouds
and blue sky. They enjoyed the hill valley views as well as the animals like monkeys. There
were frequent showers then and there and that was too enjoyed. Everyone tasted the hill
native eatables like mangoes, sweet corns, fruits, etc. Children were also taught a bit about
the hill based trees, plants, flowers and animals.”
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Inwijding schoolgebouw en busje

In januari werd ter ere van de voltooiing van fase 1 van de
nieuwbouw van de Empowermentschool een
inwijdingsritueel gehouden door een
priester. Dit ritueel, een zegening, is
een traditioneel gebruik dat ervoor
moet zorgen dat de school (en het
busje) een gelukkige toekomst
tegemoet gaan. Gebeden, kruiden,
offeranden, rook en vuur spelen
hierbij een belangrijke rol. In een
kaal klaslokaal werd het vuur
ontstoken: hoe hoger het vuur, hoe meer geluk. Dat belooft
veel goeds (zie foto). Dezelfde dag zegende de priester ook
de nieuwe schoolbus (met draaiende motor). Heel bijzonder
om te zien hoe zelfs verse citroenen hierbij een rol spelen. (zie foto).

Uitgelicht:

Rajeswary (12), Sowmiya ( 9) en Anitha (7)
Deze drie zusje groeiden op in een arm gezin waarvan de
vader onregelmatig zijn geld verdiende als chauffeur en de
moeder af en toe op het land werkte om het gezinsinkomen
wat te verhogen. De voortdurende armoede werd een bron
van ruzie tussen de ouders die nog verergerde toen de
vader aan de drank raakte en daardoor helemaal niet meer
aan werk kwam. Voor de zusjes was de dag dat hun moeder
bij een auto-ongeluk voor hun ogen overleed en zijzelf
gewond raakten, het begin van een zwarte periode in hun
leven. De vader liet zijn dochters, waarvan de jongste vijf
jaar oud was, aan hun lot over en verdween. Oma en opa
van moederszijde, probeerden ondanks hun hoge leeftijd,
zo goed en zo kwaad als het ging voor de kinderen te
zorgen. Dat wat de oma verdiende als schoonmaakster was
het enige inkomen. De zusjes leefden veel op straat waar ze wat drinkwater, hout, en voedsel
probeerden te bemachtigen. Eenmaal aan het zwerven ging het snel slechter met ze. Naar
school gingen ze alleen af en toe voor de gratis lunch.
In mei 2010 hoorde de directeur van Soorya Udayam Illam via vrijwilligers van het lot van de
zusjes. Hij liet ze onmiddellijk opnemen in het huis. Ze waren erg verwaarloosd en durfden
nauwelijks te praten. De schuwe kinderen hielden zich aanvankelijk afzijdig maar door de
liefdevolle aanpak en de zorg van het huis, veranderde dat geleidelijk. Vooral de lessen yoga,
muziek en dans hielpen hun de ernstige gebeurtenissen in hun nog zo jonge leven te
verwerken. Rajeswary blijkt inmiddels heel goed op school te zijn en uit te blinken in dansen,
haar jongere zusjes Sowmiya en Anitha hebben vooral gevoel voor muziek en yoga.
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Opbrengst Benefietconcerten ‘Zing Dan’
Deze twee concerten in maart jl. van Nien Besselink en Sjoerd
Brouwer waren een groot succes. Niet alleen werd er een bedrag
voor Befriend ingezameld, er werd ook een aantal nieuwe
donateurs geworven. De totale opbrengst bedroeg € 1340,-- .
Geweldig dat er ieder jaar weer mensen zich op een creatieve
manier inzetten voor Befriend.

Blooming Lotus Yoga sponsort Befriend
Een ander voorbeeld van een creatieve inzet voor Befriend is het initiatief van Suzanne
Groenstege van Blooming Lotus Yoga: een yoga instituut voor kinderen in Amsterdam. Toen
zij hoorde dat in het kinderhuis yoga wordt beoefend, besloot ze
om met 10% van het lesgeld Befriend te steunen. Mooi deze
verbondenheid via yoga.
http://www.bloominglotusyoga.nl/

Fondsenwerving
In januari bracht een bestuurslid van het Sylvia Wilhelmina Fonds, Prof. D. Juch, samen met
zijn vrouw een bezoek aan de nieuw gebouwde school en het kinderhuis (zie foto). Het SW
Fonds is één van de sponsoren van de Empowermentschool.
Befriend dient aanvragen in bij allerlei fondsen in Nederland
voor verschillende onderdelen/fasen van een project. Dit jaar
zijn weer diverse fondsen aangeschreven voor ondersteuning
ten behoeve van ondermeer een uitbreiding van het Huis,
onderhoudswerkzaamheden, en de aanleg van een
groentetuin. Prof. D.
Juch was onder de
indruk van het project.
Zowel het Sylvia
Wilhelmina Fonds als
st. Johanna Bode waar
Juch aan verbonden is,
hebben inmiddels hun
steun (weer)
toegezegd.
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