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Projectbeschrijving 
 
 
Het project vervolgonderwijs is in samenwerking met Sevai Society tot stand gekomen. Sevai 
Society is een geregistreerde Indiase hulporganisatie, die sinds 1996 actief is in Tamil Nadu. 
Meisjes in het Hallelujah Children Home in Madurai, dat gerund wordt door Sevai Society 
hebben in 2007 Nelle Kooren om hulp gevraagd, om hun middelbare school en een 
vervolgopleiding af te kunnen maken. Naar aanleiding van deze vraag is Stichting Onderwijs 
voor India opgericht en daarbinnen is het project vervolgonderwijs tot stand gekomen. 
Het project verstrekt financiering aan jongeren uit kansarme situaties in Tamil Nadu om hun 
middelbare school en een vervolgopleiding af te kunnen maken. Deze jongeren zouden zonder 
onze hulp geen opleiding kunnen volgen. Sommigen zijn wees of halfwees en hun ouders of 
verzorgers kunnen het geld voor onderwijs niet opbrengen.  
Als een kind alleen de basisschool of middelbare school heeft afgemaakt zal hij of zij beter af 
zijn dan wanneer hij/zij helemaal geen onderwijs genoten heeft; het kind kent zijn rechten, 
weet het nodige over medische zorg en seksualiteit. Van beroepsgerichte educatie is echter 
nog geen sprake. Het gevolg is dat het kind waarschijnlijk alsnog bij de ouders op het land 
komt te werken, in illegale baantjes terechtkomt, of werkloos blijft. Dit project biedt kinderen 
in kansarme gebieden nog een aantal jaren financiële hulp om een studie of beroepsopleiding 
te volgen, zodat ze daarna echt klaar zijn voor de arbeidsmarkt en afhankelijk van hun 
opleidingsniveau in redelijk tot goed betaalde banen terecht komen. Zo heeft niet alleen het 
kind profijt van de hulp maar ook zijn of haar familie en de lokale economie. De verschillen 
tussen arm en rijk in India zijn zeer groot. Het is daarom van groot belang dat we het ontstaan 
van een middenklasse stimuleren. 
 



4 
 

Project doelstellingen 
 
 
Het doel van het project vervolgonderwijs is middels financiering van middelbare school en 
vervolgopleidingen het toekomstperspectief van jongeren in kansarme situaties in Tamil Nadu 
te verbeteren. Het project heeft ten doel deze jongeren meer zelfvertrouwen en betere kansen 
op de arbeidsmarkt te bieden. Daarnaast heeft het project als doel bij te dragen aan 
emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen op het platteland en daarbinnen met name 
aan de emancipatie van vrouwen. 
We willen met dit project het rendement van de hulp die Sevai Society deze jongeren heeft 
geboden tot de leeftijd van 16 of 18 jaar verhogen door de jongeren nog een aantal jaren extra 
onderwijs te bieden. 
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Project Doelgroepen 
 
 
Het project vervolgonderwijs verstrekt financiering aan de volgende doelgroepen: 
 

- Meisjes die hun middelbare school hebben afgemaakt op Xavier Matriculation School 
(school van Sevai Society in Madurai) en gedurende hun middelbare schooltijd 
verbleven in het Hallelujah Children Home. De meisjes in dit tehuis komen deels uit 
omliggende plattelandsdistricten Dindigul en Sivaganga, deels uit Madurai zelf. 
Sommigen zijn wees of halfwees. Voor alle kinderen geldt dat hun ouders of 
verzorgers het geld voor onderwijs niet kunnen opbrengen. De kinderen zijn door 
Sevai Society geselecteerd voor het kindertehuis op basis van het inkomen van de 
ouders/verzorgers en hun levensomstandigheden. Ouders/verzorgers van deze 
kinderen zijn meestal dagloners in de akkerbouw (rijst, druiven, etc.) of werken in de 
bouw. Ze wonen in kleine donkere hutjes zonder electriciteit of sanitaire 
voorzieningen.  

- Jongens en meisjes die hun middelbare school hebben afgemaakt op Mary Matha 
School in Tiruchipally (school van Sevai Society in het district Thiruchipally). De 
jongens en meisjes op deze school komen uit een gebied van 8km rondom de school. 
Het is een zeer arm landbouw gebied, waar veel kinderen als ze niet naar school gaan 
op het land moeten werken. De meeste ouders/verzorgers van de kinderen zijn 
dagloners in de akkerbouw en hebben zelf geen onderwijs genoten. Sommige kinderen 
hebben blinde ouders, die deelnemen aan een overheidsproject dat hen een dak boven 
het hoofd en dagbesteding biedt. Veel kinderen op de Mary Matha School zijn 
ondervoed, omdat er thuis te weinig inkomen is voor voldoende voeding. 

- Jongens en meisjes in het dorpje Sindalacherry. Het dorpje Sindalacherry ligt in het 
overwegend agrarische district Theni. Sevai Society runt een trainingscentrum en een 
bejaardentehuis in dit dorpje. Ze kennen de lokale bevolking goed. Jongeren kunnen 
een aanvraag doen via het trainingscentrum voor studiefinanciering. De jongeren 
worden geselecteerd op basis van het inkomen van hun ouders.  
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Behaalde resultaten van het project 
 
 

- In juni 2009 maakten 7 meisjes, die voorheen in het Hallelujah Children Home 
verbleven hun middelbare school af. 2 meisjes verlieten hierna het project; een van 
hen werkt nu in een fabriek, het andere meisje is non geworden. 

- In september 2010 rondde een meisje van de Mary Matha School in Trichy een 
eenjarige beroepsopleiding tot verpleegster af. 
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Een bijdrage aan het oplossen van de armoede 
 
 
Door de jongeren een vervolgopleiding te bieden, geven we hen de kans economisch 
onafhankelijk te worden. Met een vervolgopleiding hebben zij betere kansen op de 
arbeidsmarkt en komen zij in beter betaalde banen terecht dan wanneer zij geen opleiding 
genoten hebben. Vaak wordt het inkomen van een familielid gebruikt om weer andere 
familieleden (broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes) naar school te laten gaan. Zo heeft niet alleen 
het kind profijt van de hulp maar ook zijn of haar familie.  
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Planning 
 
2011 
 

• Tussen Maart en Mei: 
o Er wordt een editie van ‘Eten voor India’ georganiseerd 

• In maart/juni/september/december: 
o Donaties van vaste donateurs worden geind. 

• In juni: 
o Er wordt een nieuwsbrief verstuurd, waarin mensen worden uitgenodigd om 

naar de donateurbijeenkomst in september te komen. 
• In juni: 

o 3 studenten van de Mary Matha School in Trichy beeindigen hun middelbare 
school binnen ons project en hebben ondersteuning nodig voor een opleiding. 

o 6 studenten van de Mary Matha School in Trichy hebben onze ondersteuning 
nog een jaar nodig om hun middelbare school af te maken. 

o Mogelijk hebben leerlingen van de Mary Matha School in Trichy onze hulp 
twee jaar nodig om de middelbare school af te maken. 

o 4 studenten van het Hallelujah Children Home, die binnen ons project nu twee 
jaar studeren, hebben onze ondersteuning nog een jaar nodig. 

o 5 studenten van het Hallelujah Children Home, die binnen ons project nu een 
jaar studeren hebben onze ondersteuning nog twee jaar nodig. 

o 9 studenten uit het dorpje Sindalacherry, die binnen ons project nu twee jaar 
studeren hebben onze ondersteuning nog een jaar nodig. 

o 13 studenten uit het dorpje Sindalacherry hebben ondersteuning nodig voor een 
driejarige opleiding. 

o 4 studenten uit het dorpje Sindalacherry hebben ondersteuning nodig voor een 
vierjarige opleiding. 

o 2 studenten van het Hallelujah Children Home hebben ondersteuning nodig 
voor een driejarige opleiding. 

• In juli: 
o Nelle brengt een bezoek aan de Sevai Society en ontmoet de studenten van het 

project vervolgonderwijs. 
• In juli/augustus 

o 4 vrijwilligers brengen een bezoek aan de Sevai Society en ontmoeten de 
studenten van het project vervolgonderwijs. 

• In september: 
o Mensen worden herinnerd aan de donateurbijeenkomst in september. 

• In oktober: 
o Wordt er een donateurbijeenkomst georganiseerd. Hier worden 

geinteresseerden ingelicht over de vorderingen en de toekomst van het project, 
er wordt geld ingezameld en mensen wordt gevraagd vast donateur te worden 
van de stichting. 

• In december: 
o Een kerstkaart en nieuwsbrief worden verstuurd, met een oproep om vast 

donateur te worden. 
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2012 
 

• In maart/juni/september/december: 
o Donaties van vaste donateurs worden geind. 

• In juni: 
o Er wordt een nieuwsbrief verstuurd, waarin mensen worden uitgenodigd om 

naar de donateurbijeenkomst in september te komen. 
• In juni: 

o 5 studenten van het Hallelujah Children Home, die binnen ons project nu een 
jaar studeren hebben onze ondersteuning nog een jaar nodig. 

o 2 studenten van het Hallelujah Children Home, die binnen ons project nu een 
jaar studeren hebben onze ondersteuning nog twee jaar nodig. 

o Circa 10 studenten van uit het Hallelujah Children Home hebben ondersteuning 
nodig voor een driejarige opleiding. 

o 13 studenten uit het dorpje Sindalacherry, die nu een jaar binnen ons project 
studeren hebben nog twee jaar ondersteuning nodig. 

o 4 studenten uit het dorpje Sindalacherry, die nu een jaar binnen ons project 
studeren hebben nog een jaar ondersteuning nodig. 

o 6 studenten van de Mary Matha School in Trichy beeindigen hun middelbare 
school binnen ons project en hebben nu onze ondersteuning nodig voor een 
vervolgopleiding. 

o Mogelijk hebben de 3 studenten van de Mary Matha School in Trichy, die nu 
een jaar binnen ons project studeren nog een jaar ondersteuning nodig. 

o Mogelijk zijn er nieuwe studenten in het dorpje Sindalacherry, die onze 
ondersteuning nodig hebben. 

o Mogelijk hebben leerlingen van de Benedict School in Theni ondersteuning 
nodig voor het beeindigen van de middelbare school. 

• In juli/augustus: 
o Nelle brengt een bezoek aan de Sevai Society en ontmoet de studenten van het 

project vervolgonderwijs. 
• In september: 

o Mensen worden herinnerd aan de donateurbijeenkomst in september. 
• In oktober: 

o Wordt er een donateurbijeenkomst georganiseerd. Hier worden 
geinteresseerden ingelicht over de vorderingen en de toekomst van het project, 
er wordt geld ingezameld en mensen wordt gevraagd vast donateur te worden 
van de stichting. 

• In december: 
o Een kerstkaart en nieuwsbrief worden verstuurd, met een oproep om vast 

donateur te worden. 
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Verwachte resultaten 
 
Wij verwachten dat in ieder geval 95 procent van onze studenten binnen het project 
afstuderen binnen de daarvoor vastgestelde tijd. Wij verwachten dat de studenten na het 
afronden van een opleiding meer vertrouwen hebben in zichzelf en hun toekomst en dat zij 
betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.
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Begroting 
 
 
Start jaar deelname Middelbare 

school/vervolgopleiding 
Aantal studenten Kosten voor 2011-

2012 
2007-08 Vervolgopleiding 5 € 1654 
2009-10 Vervolgopleiding 14 € 3542 
2010-11 Middelbare school 7 € 343 
2010-11 Vervolgopleiding 13 € 2132 
2011-12 Vervolgopleiding 19 € 7380 
Totaal   € 15015 
        
Grote verschillen in kosten per student kunnen ontstaan doordat sommige studenten in een 
hostel moeten verblijven, terwijl anderen vanuit hun ouderlijk huis kunnen studeren. 
Voor een meer gedetailleerde begroting kunt u contact opnemen met de stichting. 
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Projectorganisatie en -implementatie 
 
De Sevai Society maakt vooraf een begroting en voert deze projecten uit. De begrotingen 
worden ieder jaar nauwkeuriger dankzij de opgedane ervaring. Wanneer kinderen van de 
middelbare school afkomen moeten zij eerst worden toegelaten op een opleiding, dan pas 
worden de exacte kosten duidelijk. Op dit moment maken we bij het begroten gebruik van de 
gemiddelde kosten per student per jaar van de afgelopen jaren. 
Als de kinderen eenmaal een bepaalde opleiding volgen, kan voor de jaren erna wel een 
exacte begroting worden gemaakt. Omdat een deel van onze studenten al één of twee jaar aan 
het project deelnemen kunnen we voor hen wel een exacte begroting maken.  
De kinderen wonen bij hun ouders/verzorgers en moeten regelmatig hun schoolresultaten aan 
een medewerker van de Sevai Society tonen. De kinderen en hun ouders/verzorgers moeten er 
ook voor zorgen dat de rekening van de school bij de Sevai Society terecht komt. Als dit 
allebei in orde is, betaalt de Sevai Society het benodigde bedrag. 
 De Sevai Society legt zowel praktische als financiële verantwoording af aan de Stichting 
Onderwijs voor India. Onder financiële verantwoording verstaan wij dat zij achteraf duidelijk 
op papier kunnen tonen waaraan het door ons overgemaakte geld voor dit project precies 
besteed is, daarnaast stuurt de Sevai Society ons jaarlijks hun jaarrekening op. Onder 
praktische verantwoording verstaan wij dat duidelijk gemaakt kan worden dat deze kinderen 
daadwerkelijk naar school gaan. Dit komt erop neer dat wij deze kinderen jaarlijks proberen te 
bezoeken. Daarnaast hebben de kinderen de mogelijkheid per post direct contact met ons op te 
nemen. 
De Stichting Onderwijs voor India legt verantwoording af aan donateurs, middels de 
jaarrekening en gemaakte foto’s van het project. 
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Fondsenwerving 
 
 
De Stichting Onderwijs voor India wil in 2011 op verschillende manieren nieuwe sponsors en 
donateurs werven, maar ook personen en instellingen die eerder al interesse toonden aan zich 
binden. In oktober wil de Stichting Onderwijs voor India een bijeenkomst organiseren voor 
betrokkenen om hen op de hoogte te houden van onze activiteiten en hen te vragen vast 
donateur te worden. Daarnaast houden we geinteresseerden op de hoogte via onze website, 
nieuwsbrief en nieuwe sociale media. 
 
Vaste donateurs 
 
De stichting heeft met haar vaste donateurs inmiddels een klein vast inkomen. Wij hopen het 
netwerk van vaste donateurs uit te kunnen breiden. 
 
Eten voor India, Stal op de Kaag 
 
In april 2011 organiseert de Stichting Onderwijs voor India in samenwerking met 
medewerkers en vrijwilligers van de Stal op de Kaag een actie onder de naam ‘Eten voor 
India’. Het evenement zal plaats vinden op de Stal op de Kaag. Dit is een herhaling van de 
‘Eten voor India’ actie, die in de zomer van 2008 en de winter van 2009 georganiseerd 
werden. De opbrengsten van de actie gaan naar het project ‘Vervolgonderwijs’.  
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Evaluatie en verantwoording bestedingen 
 
 
De penningmeester stelt voor ieder boekjaar een jaarrekening op. De jaarrekening wordt in de 
regel opgesteld in de periode tussen Januari en Mei na de afloop van het boekjaar en wordt 
uiterlijk in Juni ter vergadering aan het bestuur gepresenteerd. De jaarrekening wordt alvorens 
aan het bestuur te worden gepresenteerd gecontroleerd door een register-accountant of 
accountant-administratieconsulent.  Via de website van de stichting zal het voor onze 
donateurs mogelijk zijn om een gecensureerde versie van de jaarrekening in te zien. Op deze 
wijze zal een transparant financieel beleid worden nagestreefd zonder daarbij de identiteit van 
onze donateurs bekend te maken. 
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Appendix 1 
 
Over de Sevai Society 
 
Stichting Onderwijs voor India werkt in India nauw samen met partnerorganisatie Sevai 
Society. De Sevai Society is opgericht in 1996 en is alleen werkzaam in Tamil Nadu. De 
Sevai Society heeft daar een klein aantal projecten, in Madurai, Trichy en Theni. 
De Sevai Society is opgericht door Fr.Ignacimuthu,s.j. , hij is werkzaam aan de universiteit 
van Chennai, waar hij studenten biochemie begeleidt die onderzoek doen in de laatste fase 
van hun studie. Veel van zijn familieleden werken als vrijwilliger voor de Sevai Society. 

In Madurai heeft de Sevai Society een school voor jongens en meisjes en een kindertehuis 
voor enkel meisjes. In Theni heeft de Sevai Society een school en een kindertehuis, dat deels 
nog in aanbouw is. Twee jaar geleden is het tehuis in gebruik genomen. Er verblijven nu 
ongeveer 40 jongens en meisjes. In het dorpje Sindalacherry heeft Sevai Society een 
bejaardentehuis. In de Indiase cultuur is het gebruikelijk dat de ouderen worden verzorgd en 
opgenomen door de familie. In landbouwgebieden wordt dit, door gebrek aan geld, voor de 
families steeds moeilijker, zodat ze de ouderen links laten liggen. Rondom het tehuis is een 
grote fruittuin aangelegd, met een irrigatiesysteem en een kleine bron voor wateropslag. 
Vlakbij het bejaardentehuis is een ‘skill training center’, waar door de Sevai Society 
computer- en naaicursussen worden gegeven. 
In Trichy heeft de Sevai Society een school, waar arme kinderen uit het landbouwgebied 
gratis onderwijs krijgen. In juni 2011 zal hier een kindertehuis worden geopend. 
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Appendix 2 
 
Deelnemers project vervolgonderwijs 
 
2007-2008 
 Naam Opleiding in 2007-08 Afkomstig van doelgroep: 
1 Salomie Merita XI std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
2 Sahaya Remila XI std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
3 Muthu Lakshmi XI std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
4 Janci Uma XI std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
5 Thenmozhi Mary XI std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
6 Jenifer XI std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
7 Tamil Selvi XI std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
 
2008-2009 
 Naam Opleiding in 2008-09 Afkomstig van doelgroep: 
1 Salomie Merita XII std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
2 Sahaya Remila XII std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
3 Muthu Lakshmi XII std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
4 Janci Uma XII std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
5 Thenmozhi Mary XII std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
6 Jenifer XII std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
7 Tamil Selvi XII std middelbare school Hallelujah Children Home Madurai 
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2009-2010 
 Naam Opleiding in 2009-10 Afkomstig van doelgroep:
1 Sahaya Remila Bachelor of Computer application Hallelujah Children Home 

Madurai 
2 Muthu Lakshmi Diploma Course Nursing Hallelujah Children Home 

Madurai 
3 Janci Uma Bachelor of Computer application Hallelujah Children Home 

Madurai 
4 Thenmozhi Mary Bachelor of Science: Information 

Technology 
Hallelujah Children Home 
Madurai 

5 Tamil Selvi Bachelor of Science Nursing Hallelujah Children Home 
Madurai 

6 Anand Babu XI std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

7 Anitha XI std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

8 Vinnarasi XI std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

9 Suganthi XI std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

10 Jeni Bachelor of Arts: English Sindalacherry 
11 Clarence Bachelor of education Sindalacherry 
12 Arockiya Praba Bachelor of Arts: English Sindalacherry 
13 Jerlin Ackcilla Bachelor of Science Sindalacherry 
14 Jaya Praba XII std Middelbare School Sindalacherry 
15 Shaya Selvi XII std Middelbare School Sindalacherry 
16 Neetha Deepa XII std Middelbare School Sindalacherry 
17 Saleth Chitra XII std Middelbare School Sindalacherry 
18 Alphonse Selvi B.E. Informtation Technology Sindalacherry 
19 Christy XI std Middelbare School Sindalacherry 
20 Jakulin Rose Bachelor of Science: Maths Sindalacherry 
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2010-2011 
 Naam Opleiding in 2010-11 Afkomstig van 

doelgroep: 
1 Sahaya Remila Bachelor Computer Application Hallelujah Children Home 

Madurai 
2 Muthu Lakshmi Profesional college: nursing Hallelujah Children Home 

Madurai 
3 Janci Uma Bachelor of Arts: English Hallelujah Children Home 

Madurai 
4 Thenmozhi Mary Bachelor Computer Application Hallelujah Children Home 

Madurai 
5 Tamil Selvi Bachelor of Science: Nursing Hallelujah Children Home 

Madurai 
6 Simla Bachelor of Arts: English Hallelujah Children Home 

Madurai 
7 Janci Rani Bachelor of Commerce Hallelujah Children Home 

Madurai 
8 Nagajyothi Bachelor of Science: 

Information Technology 
Hallelujah Children Home 
Madurai 

9 Backiya Lakshmi Bachelor Computer Application Hallelujah Children Home 
Madurai 

10 Anitha XI std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

11 Prema XI std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

12 Suba Sri XI std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

13 Keerthiga XI std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

14 Karthik XI std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

15 Simiyon Raj XI std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

16 Ponmani XI std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

17 Anand Babu XII std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

18 Vinnarasi XII std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

19 Suganthi XII std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

20 Dolin Mary Bachelor of Science: Physics Sindalacherry 
21 Jaya Praba Bachelor of Science: Zoology Sindalacherry 
22 Nithya Deepa Teacher training Sindalacherry 
23 Jaya Mary Bachelor of commerce Sindalacherry 
24 Arul Viji Bachelor of Science: Physics Sindalacherry 
25 Kalai Selvi Bachelor of Science: Maths Sindalacherry 
26 Sahaya Rani Bachelor of commerce Sindalacherry 
27 Saleth Mary Bachelor of Arts: Economics Sindalacherry 
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28 Mary Bachelor of arts Sindalacherry 
 
2011-2012 
 
 Naam Opleiding in 2010-11 Afkomstig van 

doelgroep: 
1 Sahaya Remila Bachelor Computer Application Hallelujah Children Home 

Madurai 
2 Muthu Lakshmi Profesional college: nursing Hallelujah Children Home 

Madurai 
3 Janci Uma Bachelor of Arts: English Hallelujah Children Home 

Madurai 
4 Thenmozhi Mary Bachelor Computer Application Hallelujah Children Home 

Madurai 
5 Tamil Selvi Bachelor of Science: Nursing Hallelujah Children Home 

Madurai 
6 Simla Bachelor of Arts: English Hallelujah Children Home 

Madurai 
7 Janci Rani Bachelor of Commerce Hallelujah Children Home 

Madurai 
8 Nagajyothi Bachelor of Science: 

Information Technology 
Hallelujah Children Home 
Madurai 

9 Backiya Lakshmi Bachelor Computer Application Hallelujah Children Home 
Madurai 

10 Anitha XII std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

11 Prema XII std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

12 Suba Sri XII std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

13 Keerthiga XII std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

14 Karthik XII std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

15 Simiyon Raj XII std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

16 Ponmani XII std middelbare school Mary Matha School 
Thiruchipally 

17 Anand Babu  Mary Matha School 
Thiruchipally 

18 Vinnarasi  Mary Matha School 
Thiruchipally 

19 Suganthi  Mary Matha School 
Thiruchipally 

20 Dolin Mary Bachelor of Science: Physics Sindalacherry 
21 Jaya Praba Bachelor of Science: Zoology Sindalacherry 
22 Nithya Deepa Teacher training Sindalacherry 
23 Jaya Mary Bachelor of commerce Sindalacherry 
24 Arul Viji Bachelor of Science: Physics Sindalacherry 
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25 Kalai Selvi Bachelor of Science: Maths Sindalacherry 
26 Sahaya Rani Bachelor of commerce Sindalacherry 
27 Saleth Mary Bachelor of Arts: Economics Sindalacherry 
28 Mary Bachelor of arts Sindalacherry 
29 Jenitha Mary Commerce Hallelujah Children Home 

Madurai 
30 Jenitha Ranjitha Mary Commerce Hallelujah Children Home 

Madurai 
31 Saleth Sasi prabha Bio-Maths Sindalacherry 
32 A. Flora Computer Science Sindalacherry 
33 J. Josephin Kenida Bio-Maths Sindalacherry 
34 J. Gnana Deepa 

Narmadha Computer Science Sindalacherry 

35 U. Deva Kiruba Bio-Maths Sindalacherry 
36 M. Arul Vinodha Bio-Maths Sindalacherry 
37 A.Pramila Computer Science Sindalacherry 
38 A.Devi Pure Science Sindalacherry 
39 J. Avila Therus Computer Science Sindalacherry 
40 P. Suhandha Rose History & Commerce Sindalacherry 
41 X. Dayana Computer Science Sindalacherry 
42 S. Deboria Christy Computer Science Sindalacherry 
43 S. Rejina Supriya Business Maths Sindalacherry 
44 F. Xavier Arockya 

Rooban Business Maths Sindalacherry 

45 A.Arockya Jackson Computer Science Sindalacherry 
46 A.Paul Accountancy & Audit Sindalacherry 
47 S. Marambadi 

Anthony Accountancy & Audit Sindalacherry 
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Appendix 3 Rapportages van Sevai Society over de ontwikkelingen 
binnen het project 
 
 

SEVAI SOCIETY 
Education Assistance provided to Poor Students on 

15.11.2009 
 

 
 
Halleluah Children Home Volunteers sang a Prayer Song 
 

T
here were 4 students came to Halleluah Children Home with their parents and listed below 
their names: 

1. A. Jency Uma   3. A. Thenmozhi 
2. M. Muthulakshmi   4. S. Sahaya Remila 
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Mr. S. John Brito gave BCA education fee of Rs. 13,230.00 to Ms. A. Jency Uma. 

 
Mrs. V. Arockia mary gave Nursing education fee of Rs. 26,750.00 to Ms. M. 
Muthulakshmi. 

 
Mrs. I. Pushpam gave B.Sc (IT) education fee of Rs. 11,000.00 to MS. A. Thenmozhi. 
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Mr. J. Julian Prakash gave BCA education fee of Rs. 30,250.00 to Ms. S. Sahaya Remila. 
 

 
Halleluah Children Home present students also attended the function. 

 
Mr. S. John Brito gave a speech about SEVAI SOCIETY Objective and Achievement by 
society members and benefactors from abroad like as Ms. Nelle Kooran.  
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Ms. Sahaya Remila gave a few minutes speech about education assistance and Thanks to 
SEVAI SOCIETY, Ms. Nelle Kooren, Society members and Halleluah Children Home 
students and all. 
 
 
 


