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Terugblik en vooruitblik

Wie gaat er naar India?

Happy New Year!!

Empowerment Foundation en Stichting Befriend wensen alle mensen die Soorya Udayam Illam
een warm hart toedragen, en vooral natuurlijk alle donateurs en vrijwilligers een heel goed
nieuw jaar waarin we opnieuw goed kunnen samenwerken om dit bijzondere opvanghuis een
goede toekomst te bezorgen.
In deze nieuwsbrief blikken wij terug op belangrijke momenten in 2012 en kijken we vooruit
naar 2013. Alle kinderen en medewerkers van het huis Soorya Udayam Illam hebben een
sfeervol kerstfeest en een mooie jaarwisseling gevierd. Een belangrijke tijd van het jaar waarbij
stilgestaan wordt bij alles was het afgelopen jaar is bereikt en natuurlijk ook goede wensen voor
2013 worden uitgesproken.

Terugblik en Vooruitblik
Schade:
Het is nu een jaar geleden dat de verwoestende cycloon Thane het huis zoveel schade
berokkende. Dankzij een snelle actie zijn er veel donaties binnen gekomen om de schade zo snel
en zo goed mogelijk te herstellen. De generator die is aangeschaft bewijst nog steeds goede
dienst: er zijn regelmatig stroomstoringen, ook zonder noodweer! De heilige boom is helaas
niet meer te redden, maar in 2013 wordt er een nieuwe boom geplant om bij te bidden, te
mediteren en huiswerk bij te maken. Een aantal ingestorte daken van bijgebouwen zijn
inmiddels ook hersteld. Mede dankzij een gift van de Werkgroep Keizersgrachtkerk te
Amsterdam kon dit herstel voortvarend ter hand worden genomen.

Vrijwilliger:
Ruim een jaar geleden is er voor het eerst voor langere tijd een vrijwilliger uit Nederland, Judith
van Elten, bij het project geweest. In een eerdere nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen hoe
nuttig haar bijdrage was aan het project. Zij heeft veel met de kinderen gewerkt en dit was een
welkome aanvulling op wat de staf in India kan bieden. Afgelopen zomer is Leontien
Ruttenberg, bestuurlid van Befriend, een aantal weken bij het project geweest. Ook zij heeft
hier een rol van betekenis kunnen spelen, met name in de advisering van het management. We
streven ernaar dat er ook in 2013 een vrijwilliger uit Nederland een tijd bij het huis kan werken
en verblijven.

Overheidssteun:
In 2012 is gebleken dat de toegezegde subsidie door de centrale overheid in India voor het
‘Education For All Scheme’, waar de Empowerment School samen met vier andere organisaties
voor is geselecteerd, om onduidelijke redenen voorlopig is opgeschort. Een grote zorg, het
werkt daar echt anders dan hier in Nederland en dat is soms moeilijk te begrijpen. Aan de ene
kant is Soorya Udayam Illam, en alle initiatieven die hier bij horen een paradepaardje in de
regio, en toch lukt het nog maar niet om een structurele overheidssteun te realiseren. De lijst
van nieuwe regels en eisen wordt steeds langer en het is heel belastend voor het management
om hieraan te proberen te voldoen. Het is duidelijk dat deze onvoorspelbare situatie de
verzelfstandiging en verduurzaming van het project in de weg staat. Befriend zal ook in 2013
Empowerment Foundation blijven steunen in het streven naar duurzame financiering en het
ontwikkelen van inkomsten genererende activiteiten.

Reminder Benefietvoorstelling 17 maart a.s.
Het nieuwe liedjesprogramma Zin om te Zingen van Nien Besseling en Sjoerd Brouwer dat op
10 november jl. in première ging als benefietvoorstelling voor Befriend, werd door het publiek
enthousiast ontvangen. De opbrengst bedroeg 750,- en komt geheel ten goede aan het
opvanghuis. Heel veel dank daarvoor namens de kinderen van het Huis!!
Er is nog een uitvoering gepland op Zondag 17 maart 2013. Aanvang: 15.00 uur
Locatie: KHL, Oostelijke handelskade 44, Amsterdam.
Zie ook onze website www.befriend.nl

Wie gaat er naar India?
Heeft u zin, tijd en energie om de activiteiten in Soorya
Udayam Illam in 2013 minimaal een maand te
ondersteunen, neemt u dan contact op met
judithvanelten@hotmail.com of kijk op de website voor de
vacature. De taak kan bestaan uit ondersteuning van het
management, maar ook andere taken zijn denkbaar. In
overleg met Judith en Befriend kan worden besproken wat
een passende taak kan zijn.

Uw steun is meer dan welkom: bankrek.nr.549162933t.n.v. Stichting Befriend in Amsterdam
Of via www.befriend.nl/geef

