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STICHTING BEFRIEND WINT FOTOWEDSTRIJD WILDE GANZEN 
met beste actiefoto 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  winnende foto 

    In het kader van haar 50-jarig jubileum heeft  Wilde Ganzen een fotowedstrijd  georganiseerd, 
waarbij de projectorganisaties hun leukste projectfoto én actiefoto konden insturen. De 20 
mooiste foto’s werden in de Bijenkorf tentoongesteld. Eerst in Amsterdam, en daarna in 
Rotterdam en Den Haag. Tijdens de opening op 12 oktober maakte Maartje van Weegen van 
beide categorieën de winnaar bekend,  waarbij 2 reischeques van € 1500,--  werden uitgereikt. 

    En ja hoor!... Deze foto (zie boven)  van de geslaagde enveloppen Kerstactie op de Jan 
Hekmanschool vond de jury de allerleukste actiefoto, omdat de actie naar India is ‘gebracht ’ en  
kinderen in India er naar kijken. 

    De foto is gemaakt door Peggy van Holst (bestuurslid Stichting Befriend èn leerkracht op de 
Jan Hekmanschool) met Nieuwjaar2007 in India. Wij en de kinderen van de Jan Hekmanschool 
zijn hier apetrots op. De prijs komt heel goed van pas want we vinden het heel belangrijk en 
nuttig dat het project Soorya Udayam jaarlijks wordt bezocht. Dit gebeurt tot nu toe op eigen 
kosten omdat  Stichting Befriend hier geen budget voor heeft.     

 
 

 SUBSIDIEAANVRAAG DOOR NCDO GEHONOREERD 
                                                                             
  Soorya Udayam Illam heeft deze zomer bezoek gekregen van de 
consultant van Wilde Ganzen ivm onze subsidieaanvraag voor uitbreiding 
van het opvangproject, waardoor het ook als onderwijscentrum kan 
fungeren.  Dat was best spannend.  
 De consultant heeft – hoe kan het ook anders - een positief rapport 
geschreven en ook positief geadviseerd  over de uitbreiding.  
                             Het NCDO* heeft op grond hiervan een subsidie van 
 €                          € 25.000,--  toegekend. Op het dak van het huidige 
                             gebouw wordt  een klaslokaal gebouwd, de sanitaire                    
v                           voorzieningen worden uitgebreid en de centrale hal, waar            
                             nu bijv. al het ‘drop-out ’onderwijs wordt gegeven,   

                                                               krijgt er meer m2 bij. 
                                                               
                                                              *nationale commissie voor internationale samenwerking en duurzame 
                                                                                       ontwikkeling 



                                                                                                                                                                        
 

 “Alle handen op dek in Pondicherry”  
      geschreven door:  Sheela van der Borgt 
 
  “Het is in Pondicherry” zei Helmi toen ze mij over Soorya Udayam Illam vertelde.  Dat zei mij 
veel, want mijn hart ligt in Tamil Nadu,  waar ik ben geboren en getogen. Ik was meteen 
verkocht.  Ik wilde alles over dit huis weten. 
 
  Het was echt toevallig hoe ik haar ontmoette.  Wij zaten naast elkaar in het Tropenmuseum om 
naar videobeelden van India te kijken.  Het was op de laatste dag van de tentoonstelling  “De 
Goden Verzoeken”.  We hadden kennisgemaakt en beloofden om contact met elkaar te houden.  
Op een dag kreeg ik zomaar een email van Helmi, met de vraag of ik iets voor Stichting Befriend 
wilde vertalen.  Ja, natuurlijk was ik enthousiast.  Ik heb zo lang voor een goede doel gezocht 
welke mij aansprak en hier was het.  Enfin, ik vertaalde wat tekst voor de nieuwsbrief en kort 
daarna kreeg ik een verzoek of ik wat videobeelden met interviews wilde vertalen. Ja, natuurlijk 
kon ik dat. Ik zag de videobeelden van de kinderen, van Srikanth en van Rany en ik was heel erg 
emotioneel.  Ik voelde me zo aangeraakt door de verhalen van de kinderen. Van sommigen 
waren ouders/familieleden overleden door de Tsunami.  Ik wilde gelijk iets voor hen doen. Maar 
wat en hoe wist ik toen niet.  
                                 
                                                                         
 
 
  
 
 
 
 
  Dit jaar met de zomervakantie gingen we naar India.  We hebben gelijk een plan gemaakt om 
naar Pondicherry te gaan om daar kleding te brengen en met eigen ogen te zien hoe het er 
allemaal gaat. Zodoende ging ik daar heen met mijn dochter, mijn moeder, mijn zusjes en hun 
gezinnen.  Het was een groep van 10 man.  Een grote groep, maar toch konden Srikanth en 
Rany alles voor ons regelen en wij konden samen met de kinderen lunchen.  Mijn dochter van 
zeven was zo ontroerd (zij had ook deels van Helmi’s videobeelden gezien) dat zij besloot om 
wat spulletjes af te staan.  Ze had de kleine spulletjes zelf uitgedeeld en dat maakte haar erg blij.   
Mijn zusjes en hun gezinnen hebben beloofd om volgend jaar terug te komen en te helpen met 
het ‘zomercamp’. 
 
  Wat me opviel was hoe gelukkig de kinderen hier waren!  Om de kinderen zelfstandig te maken 
werken Srikanth en Rany erg hard.  De ruimte is netjes gehouden en alle kinderen van het huis 
begrijpen wat hun taken zijn.  Het is te zien aan de manier waarop groenten en kruiden zijn 
gekweekt en de koeien worden gehouden, dat Soorya Udayam Illam ook probeert zelfstandig te 
zijn.  “Alle handen op dek” is het motto van Soorya Udayam Illam.  
 

 UITGELICHT 
 
De zusjes Kaleeswari en Mariammal, 8 en 5 jaar   
 

 Toen de vader van Kaleeswari en Mariammal       
- transportfietser van beroep - vier jaar 
geleden aan tbc overleed, raakte de moeder 
snel in grote financiële problemen. Ze had 
geen naaste familie, geen recht op uitkering, 
en dus geen enkel sociaal vangnet. Binnen 
een jaar stond het gezin- behalve de 2 zusjes 
was er ook nog een klein broertje -  op straat 
omdat de huur niet meer kon worden betaald. 
Ze vonden met z’n viertjes onderdak in een 

provisorische hut op de oever van een rivier. De moeder ging met het jongste kind op de rug, 
lange dagen uit bedelen. De zusjes bleven achter onder de hoede van een oude oma en 
scharrelden wat langs de rivier of gingen mee bedelen.  Ze waren ondervoed en ernstig 
verwaarloosd toen ze in het Huis kwamen wonen. De moeder was ook welkom als ‘huismoeder’, 
samen met haar zoontje, maar ze wilde liever met hem bij de rivier blijven wonen. Ze is heel blij 
dat haar dochters In Soorya Udayam zijn, en komt hen elke maand opzoeken. 



 
 

 Benefietconcert Engeland 
 

  Op een (regenachtige) zomeravond in Juli, in 
Chippenham vlakbij Cambridge, werd speciaal 
voor het project Soorya Udayam Illam de 
sterren van de hemel gespeeld. Voor deze 
gelegenheid was een band van bevriende 
muzikanten geformeerd. Het was een zeer 
geslaagde avond met steengoeie muziek en 
een geweldige uiteindelijke opbrengst van  
€1500,--.  Stichting Befriend was ook aanwezig 
met een informatiestand , waar o.a.  een video 
te zien was. 
 

   Initiatiefnemers en organisators van deze avond waren Leigh Tebbett en Paul Mangell 
(bandleider). 
  
  Dit is allemaal voortgekomen uit een ontmoeting op Oudejaarsdag 2006, toen we de taxi 
deelden met Leigh, die op weg was naar Pondicherry .  Echter daar aangekomen, bleken alle 
hotels vol te zijn. Voor Leigh was er geen plaats meer in de herberg. Na even met Srikanth en 
Rany te hebben gebeld – die hem hartelijk welkom heetten - zijn we met de ‘gestrande toerist’ 
doorgereden naar het project, dat even buiten deze stad ligt.  Het verblijf in het huis en de 
viering van Oud en Nieuw samen met de kinderen maakten zoveel indruk op Leigh, dat hij 
beloofde iets terug te doen om het Huis te steunen.  

  In een geroerde toespraak vertelde hij het publiek over zijn verblijf in 
het Huis en zijn diepe bewondering voor Srikanth en Rany die dit 
werk met hart en ziel doen. Hij noemde het: ‘Een van de meest 
indrukwekkende ervaringen ooit’.  

     
  Helmi sprak namens 
Befriend en Srikanth en Rany, 
en dankte Leigh voor ‘sticking 
to his promise’.  Ook de 
organisatie en muzikanten 
werden bedankt voor hun 
betrokkenheid en inzet. 
Hierna leek het publiek pas 
goed los te komen en werd                   
er tot laat gefeest en gedanst.               

 
 

 Tot slot                                                                                                                          
 

    Er was in deze nieuwsbrief zoveel actueel en goed nieuws te melden, dat het in de vorige 
nieuwsbrief aangekondigde vraaggesprek met Srikanth en Rany van Empowerment 
Foundation, is doorgeschoven naar het volgende nummer. 

 
    Rany en Srikanth laten weten dat het heel goed met de kinderen gaat. Er wonen nu 16 meisjes 
en 9 jongens. De prioriteit bij de aanname van kinderen ligt nog 
steeds bij meisjes. In de praktijk is gebleken dat het niet haalbaar 
en wenselijk is om het huis strikt een meisjeshuis te laten zijn. 
Broertjes en zusjes hoeven zo niet te worden gescheiden, en een 
jongen die dringend een opvangplek nodig heeft,  wordt niet aan 
zijn lot overgelaten. 

 
  De nieuwe DVD is in november gereed en wordt u toegezonden. 
 
 
BLIJF ONS ALSTUBLIEFT STEUNEN: IT’S A GIFT TO BEFRIEND ! 
 
Rekeningnr. 54 91 62 933 tnv Stichting Befriend te Amsterdam. Zie ook www.befriend.nl 


