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Pongal is een oogstfeest,  
dat jaarlijks drie dagen lang 
vooral in de provincie Tamil Nadu wordt gevierd. Wij hadden het voorrecht om hierbij aanwezig te 
zijn. Met speciale rituelen worden de zon, het gewas en de dieren gezegend en bedankt. De 
mooiste krijttekeningen (kolams) worden voor de huizen gemaakt als gelukbrengers. Het 
suikerriet en een speciaal bereide zoete pap (foto rechts) staan symbool voor overvloed. De 
kinderen verkeerden deze dagen in een soort opgewonden sinterklaasstemming. Spelletjes 
doen, snoep en cadeautjes uit Nederland; en ook nog eens de traditie dat iedereen dan nieuwe 
kleren krijgt! 
 

          Krijtwedstrijd                   Nieuwe slippers voor Pongal                      ‘koek’ happen….. 
   
   Zie ook foto middenboven 
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 COMMUNICATIE MET TEKENINGEN 

 
De enveloppen kerstactie die vorig jaar voor de tweede keer plaatsvond op de Jan 
Hekmanschool in Ouderkerk a/d Amstel (zie ook vorige nieuwsbrief) leverde ook deze keer weer 
prachtige tekeningen op met lieve boodschappen voor de kinderen van Soorya Udayam Illam. 
Met veel aandacht werden ze bekeken en een aantal uitgekozen tekeningen werden in de groep 
besproken. Als antwoord werden tekeningen met boodschappen “teruggeschreven”, die mee 
teruggebracht zijn naar Nederland en weer op de Jan Hekmanschool in alle klassen zijn 
opgehangen….. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 BESTEDING SUBSIDIE NCDO 
 
Een van de bestedingsdoelen van deze subsidie is de uitbreiding van de centrale hal met een 
klaslokaal. Om de bouw hiervan in te wijden is een puja gehouden. Puja betekent letterlijk 
verering. Het gaat hierbij om een gangbaar, vaak complex inzegeningsritueel dat zowel in de 
tempel als ‘op locatie’ verricht kan worden. Op de foto worden symbolisch een aantal bakstenen 
‘ingewijd’.     
                                                                    Behalve voor een klaslokaal was deze subsidie ook   

bestemd voor allerlei uitgaven die op onderwijs  
betrekking hebben. Zoals fietsen om mee naar school 
te gaan, schooluniformen, schooltassen en twee 
computers. 
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 COMPUTERVAARDIG EN KANSRIJK 

  
Twee nieuwe computers zijn echter niet voldoende om  
in het nieuwe leslokaal een computer-informatie-onderwijs- 
centrum op te zetten. Er is een uitgebreid lesprogramma 
met verschillende modules ontwikkeld om straks op  
grote schaal kansarme jongeren wegwijs en vaardig op de 
computer te maken. 
Een heel belangrijke voorziening om arme kinderen echt                                                                   
de kans te geven om deel te nemen aan een moderne                                               
maatschappij. 
 
We hebben dit project onder de naam  
COMPUTERVAARDIG EN KANSRIJK aangemeld op 
het nieuwe internet platform voor ontwikkelingsprojecten:                                                           
www.1procentclub.nl      
                                                                                                                                                                         
U kunt op deze site dit project specifiek steunen en                                                                    
een gedetailleerd projectvoorstel met begroting inzien. 
 
 

 INDIASE BENEFIET MAALTIJD VOOR BEFRIEND 
 
 Sheela van der Borgt kreeg samen met Petra Zuidema van Feniks filmcompany het idee om de 
vertoning van de film Wie kijkt erdoor mijn ogen, (over het leven van de Indiase wijsgeer Tagore), 
op 1 maart in filmhuis Cinescope in Almere, te combineren met een Indiase maaltijd vooraf. Een 
deel van de opbrengst was bestemd voor Stichting Befriend. Er werd een menu samengesteld en 
Sheela heeft vervolgens alles met veel zorg en organisatietalent (voor)bereid. 
 
De formule was een groot succes en voor herhaling vatbaar: een heerlijke maaltijd, een mooie 
film op een leuke locatie en een opbrengst van ca € 500,-- voor Soorya Udayam Illam. 

 
 

 BEFRIEND HELPT BLAGOE DELO MET FONDSENWERVING 
VOOR NIEUWE KEUKEN 
 

Een stichting opzetten kost tijd en geld, wat voor kleine goede doelen een obstakel kan zijn.  
Wij hebben besloten om onze functie als rechtspersoon en kennis over fondsenwerving ook ad 
hoc in te zetten voor andere projecten zoals voor het opvangproject BLAGOE DELO in Rusland 
voor mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking. We beschouwen het als een 
voorrecht om aan dit internationaal gesteunde project ons Nederlandse steentje bij te dragen en 
coördinator Henk Poppenk te assisteren bij de publiciteit en fondsenwerving. Stichting Wilde 
Ganzen heeft voor de nieuwe keuken haar steun toegezegd. Het NCDO heeft onze aanvraag 
nog in behandeling. Op onze website kunt u hier meer over lezen. Ons hoofddoel blijft Soorya 
Udayam Illam. Alle donaties zijn bestemd voor dit Indiase project, ten zij u anders vermeld. 
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