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Dag van de Kinderrechten
kinderen van Soorya Udayam Illam treden op
Mijlpaal: Eerste diploma’s middelbaar onderwijs voor de Soorya kinderen
Bouw nieuw schoolgebouw voor Empowerment onderwijs
Het NCDO participeert
Community Computer leercentrum ASTRA draait op volle toeren
met dank aan HIVOS en 1procentclub
Uitgelicht: de broertjes Mohan en Ajith herenigd
een ongelofelijk verhaal

Internationale dag van de kinderrechten
kinderen van het kinderhuis Soorya Udayam Illam treden op

Ook in Pondicherry in India wordt aandacht
besteed aan deze belangrijke dag die 20
november jl wereldwijd gevierd werd. De kinderen van het door Befriend gesteunde Soorya
Udayam opvanghuis krijgen muziekles (zie foto linksonder) en konden hun vorderingen op muzikaal
gebied tonen aan het publiek, bij een feestelijke bijeenkomst die speciaal voor deze dag was
georganiseerd. Srikanth van Empowerment Foundation hield een toespraak over de activiteiten van
zijn organisatie.

Mijlpaal: eerste diploma’s middelbaar onderwijs
uitgereikt aan kinderen van Soorya Udayam Illam

Rama (16, links), Ourmaithurai (16, midden) en Arivazhagan(16, rechts) zijn apetrots dat ze dit jaar
geslaagd zijn voor hun eindexamen. Een bijzondere mijlpaal voor deze kinderen die met een grote
leerachterstand in het Soorya huis kwamen wonen. Ze hebben alle drie een sociale achtergrond
waar het een uitzondering is als zelfs maar de lagere school wordt afgemaakt.
Rama assisteert nu in het computer leercentrum bij de lessen aan kinderen, en gaat een opleiding
volgen als kleuterjuf. De twee jongens zijn toegelaten tot het technisch jongenscollege in
Pondicherry voor een beroepsopleiding.

Bouw nieuwe school voor Empowerment onderwijs
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij over de voorgenomen nieuwbouw van de Empowerment
school voor speciaal onderwijs aan drop‐outs op het terrein van het kinderhuis. De fondsenwerving
is nu helemaal rond dankzij bijdragen van diverse fondsen en wederom (voor de derde keer!) de
participatie van het NCDO. Dit is een door de Nederlandse overheid gefinancierde organisatie voor
het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten.
Zowel kansarme kinderen uit de lokale gemeenschap als de kinderen uit het huis zullen hier
onderwijs speciaal onderwijs kunnen volgen voor kinderen met een grote leerachterstand en/of
gedragsproblemen.
De school zal in aanvang 4 klaslokalen hebben en een ruimte waar kinderen die ver weg wonen
kunnen overnachten. Het bouwbudget bedraagt € 70.000,‐

Community Computer leercentrum ASTRA draait op volle toeren
met dank aan HIVOS en de 1procentclub
Nog niet zo lang geleden werd het computercentrum van Empowerment Foundation officieel
geopend met een mooi ritueel en nu al draait het op volle toeren. Er zijn 100 kansarme kinderen uit
de omgeving via de scholen geselecteerd om een week lang kennis te maken met de computer in
het centrum. Wie kan en wil krijgt daarna de gelegenheid om een echte vervolgcursus te doen.
Volwassenen van de zelfhulpgroepen die Empowerment begeleidt, krijgen ook de mogelijkheid
cursussen te volgen. De aangeboden cursussen zijn al vol geboekt. De gecertificeerde cursussen zijn
een fantastisch middel om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het is de bedoeling dat dit
centrum in de toekomst (binnen twee jaar) selfsupporting wordt. De begroting is nog niet helemaal
gedekt om deze tijd te overbruggen. De bijdragen die wij voor dit project nog via de 1procentclub
ontvangen zijn onmisbaar.

Uitgelicht:
de broertjes Mohan en Ajith herenigd
een ongelofelijk verhaal
Op deze foto staan de broertjes Mohan (12) en Ajith
(10) innig gearmd in de tuin van het kinderhuis Soorya
Udayam. Het lijkt vanzelfsprekend, deze
saamhorigheid, maar tot een half jaar geleden was dit
ondenkbaar. Hun leven veranderde drie jaar geleden in
een nachtmerrie toen hun moeder voor hun ogen bij
een brand omkwam. Zij verloren vervolgens hun vader,
die levenslange gevangenisstraf kreeg wegens
vermeende betrokkenheid hierbij. De kinderen werden
ingezet als getuige, en door de families van vader en
moeder tegen elkaar uitgespeeld. Hierdoor wilden ze
niet meer samen zijn en leefden gescheiden verder.
Wat volgde was verhuizing op verhuizing en veel
schoolverzuim. Uiteindelijk ontfermde een oom zich
over beide jongens, een eenvoudige kleermaker die de
zorg en problemen niet aan bleek te kunnen. De
jongens waren nu dan wel weer bij elkaar, maar gingen
niet meer naar school en leefden nog steeds in
wantrouwen naar elkaar.

Kinderhuis Soorya Udayam kwam via het maatschappelijk werk in contact met Mohan en Ajith
en heeft zich een half jaar geleden over hen ontfermd. Drie maanden van begeleidende
gesprekken, speltherapie, yoga, meditatie en muziek brachten de
jongens tot rust en gaven hen weer een gevoel
van veiligheid. Deze maanden werden ook
gebruikt om de leerachterstand die zij hebben
opgebouwd weg te werken en de band tussen
hen te herstellen. Inmiddels gaan beide
broertjes weer naar school en zitten in de 6e en
7e klas. In de avonduren volgen zij de nodige
bijlessen die in het kinderhuis worden
aangeboden. Ajith pikt alles gemakkelijk op,
Mohan heeft wat meer moeite met de
mohan
Ajith
leerstof, maar ze hebben weer plezier in wat ze doen en met elkaar.
Het kinderhuis stimuleert dat Ajith en Mohan door briefwisseling in
contact blijven met hun vader.

Help mee en investeer in duurzame hulp
Kleinschalig met een groot rendement

Dit kinderproject is ten dele zelfvoorzienend en kan nog niet zonder de steun van Stichting
Befriend.
In het kinderhuis Soorya Udayam Illam wonen nu 48 kinderen. Het Huis is voorzien van een grote
groepshal, een aantal klaslokalen en kantoor van de uitvoerende organisatie Empowerment
Foundation. Op deze locatie vindt ook een reeks van andere sociaal‐maatschappelijke activiteiten
plaats, waaronder de emancipatie van de gemeenschap door zelfhulpgroepen op te zetten en te
begeleiden bij het verkrijgen van microkredieten, onderwijs aan drop‐out kinderen,
computeronderwijs, etc.
Donaties blijven van het grootste belang voor het voortbestaan van dit werk
De uitvoeringskosten van Befriend zijn miniem zodat uw gift of opbrengst direct
en optimaal besteed wordt om de kinderen van Soorya Udayam Illam een beter
leven en een toekomst te geven.
ABNAMRO: 549162933 t.n.v. Stichting Befriend, Amsterdam of wordt donateur via
www.befriend.nl/steunen

It’s a gift to befriend

