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          Een sprankelend Nieuwjaar gewenst 
 
 
 
 
 
 

door de kinderen van Soorya Udayam Illam! 
        
Soorya Udayam Illam in 2014 en….verder 
 

Ook in 2014 zijn er weer veel kinderen 

opgevangen in het huis Soorya, zoals 

we nu al jaren gewend zijn. Het 

plaatsingsbeleid voor het opvanghuis is 

aangepast, wat in de praktijk betekent dat 

er nu plek wordt geboden aan 25 

kinderen. Dit is een wat kleiner aantal dan 

een paar jaar geleden. Waarom 

minder kinderen een veilig en mooi thuis 

bieden? Dit heeft voornamelijk te 

maken met het beleid van de Indiase 

overheid, die weeshuizen en scholen van 

kleine organisaties als Empowerment 

Foundation financieel niet (meer) wil 

ondersteunen. Hiermee is ook het 

perspectief op structurele overheidssteun 

definitief weggevallen. 

Veel kleine organisaties voor opvang en 

scholing van kinderen in India - met name 

het district Pondicherry - worden hierdoor 

bedreigd in hun voortbestaan. Soorya UI is 

en blijft daardoor voorlopig geheel 

afhankelijk van donaties uit het buitenland. 

Soorya UI heeft zich aangepast, en ervoor 

gekozen om in iets afgeslankte vorm door te 

gaan met de kerntaak: opvang, 

ontwikkeling en scholing van kansarme 

kinderen 

 

Dit klinkt somber, maar .... Srikanth is actief 

in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden 

om het huis en het onderwijs aan de 

kinderen op een goede en duurzame manier 

voort te zetten.  

 

Balavikas 

 

 

 

 

 

 

 

De contacten met de Indiase Balavikas 

organisatie (Foundation of Human Values) 

hebben er in 2014 voor gezorgd dat er een 

mooi programma voor aanvullend 

onderwijs bij Soorya wordt uitgevoerd (een 

prachtige aanvulling op het beperkte 

onderwijs dat de overheid biedt). 

 

 

 



 

Het lesprogramma van Balavikas (wat 

letterlijk 'kinderen zijn bloeiende bloemen' 

betekent) omvat lessen in Indiase cultuur, 

meditatie, dans, muziek, yoga, tekenen, 

sociale vaardigheden etc. Leraren van 

Balavikas komen elke zaterdag en zondag 

naar het Huis om deze lessen te verzorgen. 

De kinderen nemen er graag aan deel. De 

interactieve lesmethode stimuleert hen ook 

om zelfstandig en reflectief na te denken. 

Er vinden vruchtbare gesprekken plaats 

over het stichten van een volwaardig 

centrum (opvang en scholing) onder de vlag 

en met financiële steun van deze 

organisatie. We hebben er veel vertrouwen 

in dat de uitkomst van deze gesprekken, en 

het project zo kan verduurzamen. 

 

 

   

 

 

Time out 

De activiteiten ten behoeve van de 

duurzaamheid van het project 

hebben het afgelopen jaar een aantal 

maanden stil gelegen vanwege 

gezondheidsklachten van Srikanth. Hij heeft 

zich de afgelopen tien jaar enorm ingezet 

voor dit project en daarbij ook veel 

tegenslag moeten overwinnen. Het waren 

echt tropenjaren waarin al zijn kracht naar 

het huis en de kinderen ging en dat eiste 

zijn tol. Het uitblijven van overheidssteun is 

natuurlijk geen fijne bekroning op deze 

periode. Het heeft hem tijd gekost om deze 

teleurstelling te verwerken en weer nieuw 

elan te vinden om door te gaan. Balvikas-

Human Values heeft hem nieuwe inspiratie 

en kracht gegeven. 

 

 

Activiteiten in het afgelopen jaar 
 

  In het voorjaar zijn er een aantal grote 

jongens van het kindertehuis, die 

nu een vakopleiding volgen en extern 

wonen in een hostel, met zijn allen een 

weekend op bezoek geweest bij Soorya 

Udayam Illam. Zij hebben veel verteld 

over hun opleiding en hun werk, wat heel 

inspirerend was voor de jongere 

kinderen in het huis. Het is mooi dat deze 

verbinding blijft bestaan.  

 

 

  In een land als India doen zich vaak 

onverwachte en moeilijke situaties voor. 

Sinds de cycloon in 2012 is er veel 

veranderd in de vegetatie en de natuur 

rondom het huis. Eerst was er natuurlijk 

veel herstelwerk te doen, wat enkele jaren 

heeft gekost. Nu blijkt dat er een plaag van 

giftige slangen in de omgeving is, omdat ze 

uit hun oude territorium verdreven zijn. Het 

is daardoor gevaarlijk voor de kinderen om 

zonder toezicht buiten te spelen. De leiding 

is druk met de bestrijding van deze plaag.  

 

 

  In de zomer 

was er bezoek 

van een team 

van Wilde 

Ganzen. Twee 

onderzoekers 

 



van de Radboud Universiteit deden een 

vervolgonderzoek naar de opbrengsten zijn 

van projecten die gefinancierd zijn met 

steun van Wilde Ganzen. Zoals u weet is 

de bouw van Soorya mogelijk gemaakt (o.a.) 

door steun van deze organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderzoekers hebben vele gesprekken 

met de kinderen en de leiding van het 
huis gevoerd. Ook waren er oud-leerlingen 

uitgenodigd om te vertellen over 

de kansen die Soorya hen heeft kunnen 

bieden.   

 

  In april hebben verschillende leerlingen 

van het huis schoolexamens gedaan. 

Alle kinderen zijn toegelaten tot het 

volgende leerjaar, een knappe 

prestatie voor deze kinderen, die vaak 

jarenlang geen of weinig scholing 

hebben gehad. Verder hebben de leerlingen 

dit jaar meegedaan aan verschillende 

activiteiten, zoals een sportdag en een 

klassieke indiase dansdag. Bij deze 

activiteiten vallen de kinderen van het Huis 

op door hun zelfverzekerde houding en 

goede prestaties. 80% van onze kinderen 

ontvingen prijzen! 

 

  In de zomer heeft het huis Soorya samen 

met de Balavikas foundation een 

Summer Camp georganiseerd voor de 

kinderen van het huis en 25 kinderen uit de 

buurt. Vrijwilligers verzorgden elke dag een 

lunch voor deze 50 kinderen en 

verleenden hand en spandiensten om het 

programma mogelijk te maken. 

 

 

 
Uitgelicht: Rajeshwari 
"Beroepsopleiding voor jong volwassenen 

van Soorya; hoe een meisje in haar 

eigen onderhoud leert te voorzien"    

 

Dit is Rajeshwari in 

haar schooluniform. 

Ze is 15 jaar en een 

getalenteerde 

student. 

In 2014 rondde ze 

haar middelbare 

school met mooie 

cijfers af en nu 

volgt ze een technische beroepsopleiding.  

Ze is de oudste van drie zusters. Toen ze 

acht jaar was, overleed haar moeder bij een 

verkeersongeval. De meisjes raakten hierbij 

ook gewond.  De vader was al jaren 

alcoholist en liet het vervolgens helemaal 

afweten. Opa en oma namen de meisjes in 

huis, maar waren niet bij machte om goed 

voor de kinderen te zorgen en ze naar  

 

 

school te laten gaan, Via een  self-help 

group die in het verleden door 

Empowerment Foundation werd 

ondersteund, zijn de meisjes bij Soorya 

Udayam terecht gekomen. Ze waren toen 

10, 8 en 6 jaar oud.  

Rajeshwari blonk al snel uit met haar 

schoolresultaten. Ze wil graag een vak 

leren om voor zichzelf, maar ook voor haar 

zusjes en opa en oma te kunnen zorgen. En 

het is gelukt! Ondersteund door 

Empowerment Foundation doet ze sinds 

deze zomer, een bouwkundige en 

technische vakopleiding. We wensen haar 

veel succes en hopen dat ze een goede baan 

zal vinden. Het is echt iets om trots op te 

zijn en een mooi voorbeeld van een meisje 

dat los is gekomen van haar kansarme 

achtergrond. Emancipatie in een hele 

concrete vorm.  

 
Wij danken u hartelijk voor uw steun in het afgelop en jaar. Donaties blijven zeer  
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