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In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen
lezen dat Soorya Udayam Illam (SUI) niet
meer als kinderopvanghuis kan
voortbestaan door de veranderde wetgeving
in India. Kinderen mogen nu alleen nog
worden opgevangen en onderwijs krijgen in
de provincie waar ze vandaan komen.
Het district Pondicherry - waar SUI zich
bevindt - is een kleine stadsprovincie en de
meeste kinderen van SUI waren afkomstig
uit de veel grotere buurprovincies.
Het afgelopen jaar heeft Empowerment
Foundation zich geheroriënteerd op nieuwe
activiteiten: Vakonderwijs aan jong
volwassenen en het ondersteunen van
(arme) kinderen die behandeld worden voor
kanker. Ook dit werk draagt Befriend een
warm hart toe en valt binnen onze missie:
het ondersteunen van mensen in kansarme
en kwetsbare situaties, waarbij kinderen
onze belangrijkste focus zijn.

Vakonderwijs

Sinds begin 2017 vinden in het schoolgebouw van de Empowerment Foundation diverse
beroepscursussen plaats in samenwerking met het Polytechnic College in Pondicherry. De
doelgroep is: (jong-)volwassenen zonder financiële middelen, met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Meer dan 60 deelnemers hebben inmiddels de driemaandellijkse opleidingen op
het gebied van boekhouding/ICT en kleermakerswerk/borduurwerk afgerond.
Het bestuur van Befriend is blij om te zien dat het schoolgebouw intensief wordt gebruikt en
dat zoveel cursisten onderwijs volgen.

Tailoring/Embroidery klas met Polytechic docenten, Sowndari en
Srikanth

Uit de verslagen die we vanuit
India over deze opleidingen
ontvangen, blijkt de
opgetogenheid en trots van de
cursisten: hun vooruitzichten
op betaald werk worden enorm
verbeterd met dit diploma; de
Polytechnic is een bekend
instituut in de regio met een prima reputatie. Daarnaast geeft het
gevoel om ‘professioneel gekwalificeerd’ te zijn alle cursisten een
persoonlijke boost.
De plannen voor 2018 zijn om de samenwerking met de Polytechnic te continueren en uit te
breiden: meer studenten en meer diverse cursussen.

Samenwerking Children Cancer hospital - Jipmer

Afgelopen jaar is ook onderzocht of Soorya Udayam Illam kan voortbestaan als een 'Children
Cancer Care Center’ . De directie van het huis is benaderd door het Cancer Hospital in
Pondicherry (onderdeel van Jipmer general hospital)- om opvang te bieden aan kinderen die in
dit ziekenhuis in behandeling zijn. Het gaat om kinderen uit de armste families die gratis
behandeld worden voor kanker. JIPMER is het enige ziekenhuis in Zuid-India die dit aanbiedt;
patiëntjes en hun families komen daarom van heinde en verre. Tussen de behandelingen door
leven ze vaak met hun ouder/verzorger op straat of in de tuin van het ziekenhuis. Maar ook veel
arme kinderen die dichterbij wonen krijgen door hun thuissituatie vaak niet de juiste nazorg.
Dit 'Children Cancer Care Center' zou een prachtige nieuwe bestemming kunnen zijn voor SUI,
maar er blijken vooralsnog te veel juridische knelpunten te
zijn om dit op een locatie buiten het terrein, en dus de
verantwoordelijkheid - van het ziekenhuis uit te voeren.
Onderzocht wordt of het ondersteunen van deze kwetsbare
kinderen op een andere manier vorm kan krijgen.
Als eerste aanzet gaat Empowerment Foundation in nauwe
samenwerking met de maatschappelijk werkersvan JIPMER
vijftig zorgpaketten samenstellen voor de meest kwetsbare
patiëntjes in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Ze bestaan o.a. uit
hygiëne- en gezondheidsproducten zoals mondmaskers en
antiseptische lotions, maar ook wollen mutsen en
tandenborstels. Deze ondersteuningspakketten zijn door
Sowndari met een patiëntje
Stichting Befriend gefinancierd.

Satya Special School

Befriend steunt dit jaar de Satya Special School voor kinderen met een handicap met een
eenmalige gift. Tussen deze school, die zich ook in Pondicherry bevindt, en Empowerment
Foundation bestond al langer een vriendschapsband. Befriend-bestuurslid Leontien Ruttenberg
heeft in het verleden de Satya Special School samen met haar gezin bezocht. Zij waren net als
Srikanth erg onder de indruk van dit mooie project. Op de linkerfoto poseren zij met Srikanth en
een directielid van de school.

Het bestuur van Befriend in actie voor andere projecten
De coördinator en voorzitter van
Befriend, Helmi van den Berg en Frans
Linssen zijn beiden als vrijwilliger voor
de Stichting BecauseWeCarry
afgereisd naar Lesbos om daar te
helpen in het vluchtelingenkamp Kara
Tepe. Helmi en Frans hebben
geholpen met o.a. het uitdelen van
ontbijten. De nijpende situatie binnen
de kampen op Lesbos heeft diepe
indruk gemaakt.
Wij danken u hartelijk voor uw steun in het afgelopen jaar
www.befriend.nl/geef

