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 Dank aan donateurs           
 Acties Jan Hekmanschool 
 Bezoek aan Soorya Udayam llam januari 2007 
 Uitgelicht: Tulassie 3 jaar, Venilla 14 jaar. 

    

  Dank aan alle donateurs  
 

Allereerst heel hartelijk dank aan al degenen die hebben gereageerd op onze oproep om de 
kinderen van Soorya Udayam Illam in Zuid-India met een donatie te steunen. Bij elkaar is 
een bedrag binnengekomen van € 2.600,--   aan eenmalige en structurele giften. Zeer 
welkom! Degenen die zich hebben aangemeld als donateur krijgen zoals beloofd de laatste 
film van het project thuisgestuurd. Nog even geduld. Op dit moment wordt hard gewerkt aan 
de montage van de nieuwe film. Wilt u alvast graag de vorige film ontvangen? (ook te 
bekijken op onze website) – laat het ons dan weten via info@befriend.nl  
  

Stichting KIO 
Dit jaar steunt Stichting KIO (Kinderen in  
Ontwikkelingslanden) het project Soorya Udayam 
Illam met een bijdrage van € 7.000 voor de exploitatie 
van het huis en € 3.000 voor speciaal onderwijs aan 
‘drop-out kinderen’. Uiteraard zijn we hier heel erg blij 
mee.  
Drop-out is de benaming voor kinderen die door hun 
achtergrond niet kunnen meekomen in de klas of – na 
een periode van afwezigheid – de draad niet zomaar 
weer kunnen oppakken. Dit drop-out onderwijs wordt 
in het gebouw van Soorya Udayam gegeven aan 
zowel de kinderen van het Huis als aan kinderen uit 
de omgeving.  

                          
We blijven actief met het werven van donateurs en sponsors om de continuïteit van het 
project veilig te stellen. Uw steun en eventuele steun via uw netwerk, is niet alleen welkom 
maar zelfs onmisbaar. 

 
  Acties Jan Hekmanschool  

 
De Jan Hekmanschool is de openbare basisschool van het dorpje Ouderkerk aan de 
Amstel. Deze oerhollandse school heeft zich verbonden met Soorya Udayam Illam (Het Huis 
van de Opgaande Zon), en wil dit project de komende jaren blijven steunen.  
In de weken voor kerst werd er een prachtige actie op school georganiseerd waar alle 
leerlingen bij betrokken waren. Iedereen van kleuter tot puber keek vol ontzag naar de film 
over de gevolgen van de tsunami en de opbouw van het huis. In alle klassen werden 
tekeningen opgehangen die de kinderen in India hadden gemaakt, en als antwoord daarop 
versierden 420 Ouderkerkse kinderen een envelop waarin een donatie gestopt kon worden. 
 
 



 
            

                                                                                                                                                                   
 
 

 
De kerstactie was een groot succes. Nog nooit werden er op deze school zoveel 
enveloppen ingeleverd voor het goede doel. De opbrengst was dan ook geweldig: 2760 
euro. Een bedrag waar je in India ontzettend veel mee kunt doen. De enveloppen met de 
tekeningen hingen tijdens het nieuwjaarsfeest van Soorya Udayam als bonte slingers in de 
ronde, open ruimte van het Huis, waar een kinderdansfestival plaats vond.   
 
Helmi van den Berg (coördinator stichting Befriend) en Peggy van Holst Pellekaan (Jan 
Hekmanschool en bestuurslid Befriend) waren in de kerstvakantie op bezoek bij het “Huis 
van de opgaande zon” in India, en vonden het geweldig om te zien hoeveel goed werk er 
daar wordt verricht.  
 
Op 8 juni 2007 wordt op de Jan Hekmanschool opnieuw actie gevoerd voor Soorya Udayam 
Illam. Wordt vervolgd dus! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 Bezoek Soorya Udayam Illam 2007 

 
Tijdens hun bezoek hebben Helmi en Peggy gezien hoe de bouw zijn voltooiing nadert en 
hoe zorgvuldig en toegewijd de beheerders Srikanth en Rany van Empowerment 
Foundation het opvanghuis vormgeven. 
Behalve een hartverwarmende kennismaking met de kinderen die er nu al wonen, bood het 
bezoek de gelegenheid om deze mensen van het project beter te leren kennen en meer te 
weten te komen over hun werk. 
Januari is festival- en vakantiemaand. Behalve het nieuwjaarsfeest wordt drie dagen lang 
het oogstfeest (Pongal) uitbundig en kleurrijk, met veel rituelen, gevierd.  

 
 
 



 
 
 
 
Ook al is het vakantietijd, de dag begint vroeg: om 5 of 6 uur 
opstaan is heel gewoon. Er moet dan ook altijd veel gedaan 
worden. Huiswerk maken voor school, maar ook helpen in het 
huis. Alle kinderen moeten twee keer per dag een half uur 
meehelpen met klusjes in huis en tuin als onderdeel van hun 
opvoeding naar zelfstandigheid. Sinds kort is er een wasmachine. 
Dat scheelt een heleboel werk. De verbazing was echter groot 
toen de meisjes hoorden dat zo’n moderne machine er toch nog 
meer dan een uur over doet. Op de hand wassen is zo gewoon in 
India, dat een paar oudere meisjes hoofdschuddend besloten zelf 
hun kleding te blijven wassen. 
  
Stand van zaken   
Het opzetten en runnen van een meisjeshuis vraagt veel aandacht. Eén van de zorgen is 
dat de status van straat- en weesmeisjes zo laag is, dat veel mannen ze als vogelvrij 
beschouwen. De meisje die zelfstandig naar school lopen, bleken in het begin dagelijks 
lastig gevallen te worden en hadden begeleiding nodig. Gelukkig kent inmiddels iedereen in 
de directe omgeving van Empowerment Foundation de stichting en draagt haar een warm 
hart toe. Hierdoor houden heel wat mensen een oogje in het zeil en is het inmiddels een 
stuk veiliger op straat voor de meisjes.  
Ook de procedure om kinderen op te nemen vergt veel tijd en aandacht. De Indiase 
samenleving is complex en de sociale verhoudingen eveneens. Empowerment Foundation 
moet zorgvuldig controleren of het verhaal over een kind klopt en uitzoeken wie de 
zeggenschap over het betreffende kind heeft.  
Als het belangrijk is dat broer en zus niet gescheiden worden, zijn jongens ook welkom. 
Er wonen nu twee jongens in het huis: de zoon van Rany en de broer van een van de 
meisjes. Het afgelopen jaar zijn ook veel kinderen tijdelijk opgevangen op verzoek van de 
plaatselijke politie en het maatschappelijk werk.  
 

 
     Onderwijscentrum  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
   Weekendschool                   Tuinieren                     Computerles                  Bijles  
  
  Met een relatief kleine uitbreidingsinvestering zal het mogelijk zijn om Soorya Udayam Illam 
ook als scholingsproject en zelfs als zelfstandige school  te laten functioneren voor zowel de 
kinderen van het huis als kinderen uit de regio. Het rendement en de uitstraling van het 
project zal hierdoor veel groter zijn. Op dit moment heeft de drop-out school prioriteit. 
Hiervoor is inmiddels een leerkracht aangetrokken. 

  In de toekomst zullen enkele honderden kinderen op Soorya Udayam onderwijs kunnen 
krijgen in het kader van  het drop-out onderwijs, op examens voorbereidend onderwijs, 
avondschool, computerklassen, natuur- en cultuuronderwijs.   

  Een aantal van deze activiteiten vinden al op projectbasis plaats. Hier is grote behoefte aan, 
omdat het reguliere openbare onderwijs zich uitsluitend richt op de basisvaardigheden zoals 
lezen, taal en rekenen. Deze onderwijsprojecten van Empowerment bieden veel kinderen de 
kans om zich breder te ontwikkelen. 

  Voor de uitbreiding naar onderwijscentrum is weer een subsidieaanvraag ingediend bij 
Wilde Ganzen en NCDO. 

 
 
 



 
 
 
 

  UITGELICHT 
  
 Tulassie, 3 jaar                                 

De nieuwste en tevens jongste bewoonster van het Huis is Tulassie.  
Haar moeder raakte op haar 15de zwanger en trouwde vervolgens, 
tegen de wens in van haar familie met de vader. Dat betekent in India 
dat je verstoten wordt. Het huwelijk ging al snel mis en Tulassie was 
het kind van de rekening. Ze werd geslagen en verwaarloosd. Toen 
de vader een andere vrouw vond, belandde moeder en kind bedelend 
op straat. Uiteindelijk ontfermde de familie zich weer over de moeder, 
maar Tulassie bleef in ongenade. Ze was een kind dat nieuwe 
huwelijkskansen in de weg stond en iedereen was haar liever kwijt 
dan rijk. En zo werd ze ook behandeld. Via een  sociaal werker is ze 
in Soorya Udayam Illam gekomen.   
Toen Stichting Befriend het project  
bezocht was Tulassie er net  twee weken. 
Het was een schuw teruggetrokken meisje 
dat alles van een afstandje bekijkt. Vooral 
voor volwassenen was zij aanvankelijk 

nauwelijks toegankelijk. Maar door de warme sfeer en 
saamhorigheid van het Huis kwam daar verbazingwekkend snel 
verandering in. Zienderogen bloeide ze op. De nieuwe film laat 
straks een meisje zien dat overduidelijk in haar element is.                                                                        
. 

                                                  
  Venilla, 14 jaar                                                     
  Venilla kwam een jaar nadat haar moeder was gestorven in 

het Huis wonen. Ze is het oudste meisje 
en één van de eerste bewoonsters. 
Haar vader heeft ze nauwelijks gekend, 
omdat hij al snel het gezin had verlaten.  
Venilla woonde met haar moeder in een 
vissersgemeenschap aan de kust. Ze 
verzuimde school omdat er geen geld 

was maar vooral omdat ze in haar eentje haar zieke moeder 
moest verzorgen. Toen de moeder eind 2004 in het ziekenhuis 
werd opgenomen ging Venilla logeren bij haar oom in een 
vissersdorp verderop. Tijdens haar verblijf daar vond de ramp 
met de tsunami plaats. Ze overleefde wonderwel en ging, 
zodra ze kon terug naar haar eigen huis en dorp. Maar de zee had alles verwoest; er stond 
nauwelijks nog iets overeind. Tot overmaat van ramp stierf haar moeder nog diezelfde week 
in het ziekenhuis aan tbc. Ze ging weer naar haar oom, die weinig thuis was door zijn werk. 
Verder was er niemand die zich over haar ontfermde. 

  Een onderwijzer uit het dorp trok zich haar lot aan. Toen hij hoorde van Soorya Udayam 
heeft hij gezorgd dat ze in het Huis kon komen. Venilla was nog lang erg verdrietig maar 
kreeg wel steeds meer plezier in haar school en studie. Het gaat steeds beter met haar en 
ze wil graag arts worden.  

     
 
 
In de volgende nieuwsbrief zal een vraaggesprek 
zijn opgenomen met Srikanth en Rany van 
Empowerment Foundation: dé dragende krachten 
van dit project. Zij wijden hun leven volledig aan 
hun ideaal: de allerarmsten en kanslozen van de 
Indiase samenleving uitzicht op een betere 
toekomst te geven. 
 


