Hoe kunt U helpen?
U kunt de kansarme kinderen een betere
toekomst geven door de SSF financieel te
steunen.
Om meer kinderen de gelegenheid te geven
onderwijs te volgen, heeft de SSF jaarlijks veel
geld nodig.

Contact en informatie
U kunt meer lezen over de SSF en de projecten op
de website
: www.strohalmfoundation.org
E-mailadres
: info@strohalmfoundation.org
Postadres
: Hofdijck 64
2341 NE Oegstgeest

SSF is afhankelijk van donaties
De SSF is een Stichting, die geen
overheidssubsidie ontvangt en is daardoor
volledig afhankelijk van donaties.
Alle giften, klein of groot, zijn welkom!
ANBI
De SSF is door de belastingdienst erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat u uw gift kunt aftrekken bij de
aangifte van uw inkomstenbelasting.
(www.anbi.nl)

Vrijwilligers Organisatie

Bedanken
Wilt u zo vriendelijk zijn bij een donatie
uw naam en volledige adres te vermelden,
zodat de SSF u persoonlijk kan bedanken?

De positie van meisjes in India

Bankrekening: 10.99.89.597
t.n.v. SSF te Oegstgeest
IBAN: NL28RABO010.99.89.597
BIC: RABONL2U
KvK: 28105831

Zowel meisjes, jongens en hun ouders krijgen
training in sociale omgangsvormen en
individuele ontwikkeling. Doel is om hen
weerbaar te maken en hen het belang te tonen
van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.
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Vanwege de kwetsbare positie van meisjes en
vrouwen in India heeft de SSF een nieuw project
gestart.

Mede door de uitbreiding van de
Basisschool met klas 8, 9 en 10 tot een
Middelbare School kan de SSF dit belangrijke
project realiseren.
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Helpt Kansarme Kinderen in India

SSF: Stichting STROHALM Foundation
Stichting STROHALM Foundation is in 2005
opgericht in Oegstgeest, door een kleine groep
vrijwilligers die geraakt zijn door de uitzichtloze
situatie van kansarme kinderen in
Andra Pradesh in Zuid India.
Doel: Een betere toekomst
Het hoofddoel van de SSF is het bieden van
onderwijs aan kinderen die anders moeten
werken of bedelen. De SSF biedt de kinderen
een veilige plek, waar zij zich kunnen
ontwikkelen. Zo groeit hun vertrouwen en
zelfredzaamheid, maar ook hun kans op de
arbeidsmarkt, waardoor zij uit de spiraal van
armoede kunnen komen.
Ontwikkeling van de school
In 2006 fungeren 4 kleine huisjes in Puttaparthi
als school voor 65 kinderen.
In 2009 groeit dat uit tot een Basisschool met
7 klassen in een nieuw gebouw, waar 150
leerlingen gratis onderwijs krijgen.
In 2014 komt er een Middelbare School
(klas 8,9 en 10) bij.
De kinderen zijn trots op hun school.

De Sri Sai Vidyalaya School
Wat biedt de school ?
- Zes dagen per week regulier onderwijs van klas
1 t/m 10 (leeftijd 6 – 16 jaar), erkend door de
overheid en gegeven door bevoegde
Indiase leraren;
- Zes dagen per week een voedzame
warme maaltijd;
- Schoon drinkwater;
- Elk jaar een nieuw schooluniform;
- Buitenschoolse opvang : de school is geopend
van 6.00 tot 19.00 uur;
- Huiswerkbegeleiding;
- Naai- en computerles;
- Basale medische- en tandheelkundige zorg;
- Sport, spel en dans
Kosten om dit mogelijk te maken
Voor de dagelijkse warme maaltijd heeft de SSF
€1.275  per  maand nodig. De kosten van overige
uitgaven, zoals de salarissen van de leerkrachten,
schoolbenodigdheden, de bibliotheek,
schooluniformen, het onderhoud aan het
schoolgebouw en het schoolplein
zijn €  1.300 per maand.

Aandacht voor andere scholen
Ook in het arme achterland van Puttaparthi
bezoekt de SSF jaarlijks circa 50 kleine
schooltjes en brengt schooluniformen en
schoolbenodigdheden.
Sociale- en Humanitaire hulp
De SSF treft soms kinderen aan die dringend
medische hulp nodig hebben. De SSF
financiert zo nodig verzorging en vervoer.
Ook op maatschappelijk gebied wordt hulp
geboden, zoals bijvoorbeeld een handkar
voor de verkoop van vruchten of een
kookplaat om een restaurant te beginnen.
Onafhankelijkheid
Alle projecten worden in samenwerking met
de lokale bevolking uitgevoerd en zijn gericht
op zelfstandigheid, zodat uiteindelijk geen
hulp meer nodig is.
Belangeloze inzet van de SSF
De SSF is een vrijwilligersorganisatie.
Alle donaties worden gegarandeerd aan de
kansarme kinderen besteed. U kunt dit
nalezen in het jaarverslag op de website.

