
Suryodaya 
een zelfstandig bestaan 

voor kansarme kinderen in India



Doelstelling

kansarme kinderen in India helpen een 
zelfstandig bestaan op te bouwen door 
middel van het verzorgen van onderwijs, 
kleding, huisvesting, voeding, 
gezondheidsvoorlichting en medische hulp 
en alle andere activiteiten die voor dit doel 
bevorderlijk zijn.



Initiatiefnemers: 
John en Aro

Aro: geboren en getogen in India
John: geboren en getogen in 
Rotterdam
Getrouwd en samen definitief 
naar India in 1979
Aro: werkzaam als arts
John: coördineerde 
bouwprojecten o.m. in Kenia



Rol van Aro & John
Zien waar onze hulp nodig is
Ondersteunen organisaties (b.v. een schoolbestuur) 
bij het maken van nieuwe subsidieaanvraag (2 
pagina’s) of een vervolgaanvraag (1 pagina)
Adviseren bestuur over de aanvraag
Zien toe op de besteding van de middelen in India
Ondersteunen bij het opmaken van een jaarlijks 
verslag (1 pagina)
Zorgen dat alle informatie tijdig bij het bestuur in 
Nederland is|



Rol van het 
Suryodayabestuur

Beheert de sponsorgelden in Nederland
Behandelt de subsidieaanvragen en besluit 
over toekenning subsidies na intensief 
overleg met Aro & John
Zorgt voor de transfer van gelden naar India 
in nauwe samenwerking met de Franciscanen 
in India 
Zorgt voor informatievoorziening in Nederland 
o.m. door website en Kerstbrief



Rol van de Franciscan 
Friars in India

Verdelen het van Suryodaya ontvangen geld over de 
projectuitvoerders, conform het bestuursbesluit
Ondersteunen samen met Aro & John de 
projectuitvoerders bij het opstellen van 
subsidieaanvragen en verslagen.
Spelen in overleg met Aro & John een rol bij het 
monitoren van de projecten
Stellen soms ook projecten voor aan het bestuur in 
overleg met Aro & John
Zijn als professionele organisatie een garantie voor 
de continuïteit van het werk van Suryodaya   



Rol van de 
projectuitvoerders in India

Geven het geld uit 
aan bijvoorbeeld 
schoolboeken, -
uniformen, extra 
voeding, medische 
zorg of de aanschaf 
van andere nuttige 
zaken 
Soms wordt een 
gebouw gerealiseerd



Standaard 
subsidie-
aanvraag

REQUEST FOR CONTINUING PROJECT FINANCING BY THE
SURYODAYA TRUST

Date: 07.03.2004

Title of the project: Primary School Children’s Educational Programme

Location: Palmaner

TOWN/State:  Palmaner - Chittoor Dt.,   A.P.                               

Region / Diocese: Cuddappa

Local responsible / person in charge of the project

Name: Sr.Rose Paul

Function:  Manager – Primary School.

Address:  Franciscan Missionaries of Mary, O.L.L.U.P.School, Our Lady’s  
Convent, Palmaner –517408,  Chittoor Dist.,  A.P.

Telephone No./Fax No.: 08579-252770

e-mail address :  nil

Description of the project as brief as possible 

Objective(s): To help children to grow in self discovery through education and  
create an awareness about their rights and duties as well as Socio-Economic and 
Political situation of the family, society and the world.

Target group(s): Primary School Children and their families in the town and   
surrounding areas of   Palmaner.

Main activities: Providing basic requirements for Primary Education like books,
Uniforms, & other schooling facilities to rural poor children.



Sponsors 
maken het mogelijk !

Periodieke donaties
Bruiloften en jubilea
Acties op scholen, in de kerk, op het bedrijf
Serviceclubs (Rotary, Lions etc.)
Giften van bedrijven, banken, 
woningbouwcoöperaties
Subsidies van stichtingen en de overheid 
(Wilde Ganzen, Novib, gemeenten)  
Erfenissen en legaten
Nieuwe ideeën ?



Suryodaya: zonsopkomst


	Suryodaya��een zelfstandig bestaan�voor kansarme kinderen in India
	Doelstelling
	Initiatiefnemers: �John en Aro
	Rol van Aro & John
	Rol van het Suryodayabestuur
	Rol van de Franciscan Friars in India
	Rol van de projectuitvoerders in India
	Dianummer 8
	Sponsors �maken het mogelijk !
	Suryodaya: zonsopkomst

