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door alle kinderen van Soorya Udayam Illam 
India 

� Happy Holidays 

� De kinderen doen examen 

� Foundation of Human Values 

 

 Nederland 

� Child Right gala 

� Bestuurswisseling 

 
Happy Holidays 
Het gaat goed met de kinderen en de 

verzorgende staf, schrijft Srikanth. Er zijn een 

paar kinderen ziek geweest in de afgelopen 

periode waarin het veel heeft geregend en 

gestormd, maar inmiddels zijn ze allemaal 

weer goed hersteld. De studieresultaten gaan 

gestaag omhoog en er is regelmatig tijd voor 

vieringen, zoals deze maand een celebration 

van het Sri Sathya Sai Baba programma in 

Pondicherry. De kinderen van Soorya hebben 

daar demonstraties traditionele Indiase dans 

(Barathanatiyam Dance), Yoga en Karate 

gegeven en samen met andere kinderen 

deelgenomen aan het Sai Samithy 

zangprogramma. In november zijn de kinderen  

 

op bezoek geweest in een tempel, waar zij een 

speciale dienst hebben bijgewoond en hebben 

zij National Children’s Day gevierd.  
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De kinderen doen examen 

Uit India kwam het trotse bericht dat de zeven 

kinderen die dit jaar eindexamen deden voor 

de 10th standard (dat is de middelbare school) 

allemaal geslaagd zijn met een mooie 

gemiddelde score. Dit is een geweldig resultaat 

voor deze kinderen die met een grote 

leerachterstand in het huis kwamen wonen. Ze 

hebben er dan ook ontzettend hard voor 

gewerkt. Hulde aan hen, en ook aan Srikanth 

(de directeur) en de teachers. Alle 

andere kinderen zijn blij, want iedereen mag 

door naar de volgende klas ('standard'). Dat zal 

voor de meesten de volgende klas van de 

openbare school in het dorp zijn. Wegens het 

niet nakomen van de subsidie toezeggingen 

van het Education Department van het District 

Pondicherry, heeft Empowerment 

Foundation het besluit moeten nemen het 

roer om te gooien wat betreft het geven van 

empowerment (dag)onderwijs aan drop-out 

kinderen (uit het opvanghuis en de kinderen 

uit de buurt). Het gebouw van de nieuwe 

Empowerment School zal dienst doen als 

centrum voor aanvullend onderwijs aan drop-

outs, dat wil zeggen intensieve 

huiswerkbegeleiding na schooltijd, en in het 

weekend computer/art/dance/yoga en 

meditation class. Dit aanvullend lesprogramma 

blijft onontbeerlijk voor drop-out kinderen 

om enige kans te maken op een reguliere 

school. Voorts zal er een opvang voor kleuters 

van werkende moeders worden gestart. 

  

Foundation of Human Values 
Om niet alleen aanvullend onderwijs te 

kunnen verzorgen, maar een volwaardig 

onderwijsprogramma te realiseren op het 

terrein van Soorya Udayam Illam, is structurele 

financiële ondersteuning in India zelf  

 

 

 

onontbeerlijk. Lange tijd heeft men zich 

ingespannen om overheidssubsidie te krijgen 

voor de eigen school, maar de overheid laat 

(te?) lang op zich wachten. Om de 

onderwijsdromen volledig te kunnen 

realiseren is dus een andere partner dan de 

overheid nodig. In 2013 is er aansluiting 

gezocht met de in India gerenommeerde 

Foundation of Human Values (spiritueel 

onderwijs). Met de foundation worden de 

mogelijkheden van het stichten van een 

volwaardige school verkend. We houden u op 

de hoogte! 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Childright gala 
Vrijdagmiddag 8 november spraken 

Nobelprijswinnaars met jongeren van 

internationale scholen uit Den Haag en 

Amsterdam. Ze discussieerden over de vraag 

hoe we de aarde leefbaar kunnen houden voor 

toekomstige generaties. Mairead Maguire 

(Nobelprijs voor de vrede 1976) en Gerard ‘t 

Hooft (Nobelprijs voor de natuurkunde 

1999) waren op uitnodiging van Childright 

Fund in het Vredespaleis in Den Haag. Op de 

vraag hoe we armoede kunnen bestrijden  
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antwoordde ’t Hooft dat de sleutel ligt in een 

betere verdeling van grondstoffen en 

goederen. Onderwijs is hierin van 

doorslaggevend belang. Naast de dialoog met 

de jongeren, ondertekenden Maguire en 't 

Hooft de verklaring ter bescherming van de 

rechten van het kind. Aansluitend vond ’s 

avonds in het Kuhrhaus het Nobel Gala 

2013/2014 plaats. Befriend nam deel aan dit 

evenement en realiseerde een verdubbeling 

van het eigen actieresultaat van 4000 euro (in 

totaal dus 8000 euro).   

 
Bestuurswisseling 
Na zeven jaar actief lid te zijn geweest van het 

bestuur van Stichting Befriend is Peggy van 

Holst Pellekaan dit najaar teruggetreden. Zij 

blijft wel actief voor Befriend op het gebied 

van fondsenwerving en publiciteit. We zijn blij 

dat haar functie van secretaris kan worden  

overgenomen door een goede bekende, Judith 

van Elten. Judith is al lange tijd betrokken bij 

stichting Befriend en heeft een tijd als 

vrijwilliger bij Soorya Udayam Illam in India 

gewerkt. We bedanken Peggy voor haar inzet 

en verwelkomen Judith van harte als 

bestuurslid.  

 

In het kinderhuis Soorya Udayam Illam wonen 

nu ca 45 kinderen. Donaties blijven van het 

grootste belang voor het voortbestaan dit 

opvanghuis. Temeer daar de kosten voor 

levensonderhoud door de inflatie in India 

sterk stijgen. Uw gift wordt optimaal besteed  

om de kinderen van het opvanghuis een beter 

leven te geven. Doneer op banknummer 

549162933 t.n.v. Stichting Befriend, of  online 

via  www.befriend.nl/steunen  


