
Bijlage: 10 jaar Stichting STROHALM Foundation (SSF) 

    
De eerste school in 2005                    De school in 2015 

 In 2005 werd de SSF opgericht en velen van u hebben de ontwikkeling gevolgd.   
Uw vertrouwen in de SSF en ons vertrouwen in het schoolhoofd van de  
Sri Sai Vidyalaya School te Puttaparthi, zijn in 10 jaar SSF bevestigd.   
 
Wie had kunnen vermoeden dat een ontmoeting tussen een Nederlandse man die op reis 
was in India en een Indiase vrouw die op straat leefde met haar 2 kinderen, zou leiden tot 
een school met 150 kinderen van klas 1 t/m 10! (zie de foto’s hierboven) 
 
10 jaar SSF  =  10 jaar  Kees van Werkhoven in India 
Het hele project van de Indiase Sri Sai Vidyalaya School rust op de schouders van de 
Nederlandse Kees van Werkhoven. Hij heeft samen met de Indiase leerkracht NoorJahan, de 
lijnen uitgezet, en leiding gegeven. Een Indiase Society werd opgericht ter ondersteuning van 
het schoolproject.  
Kees van Werkhoven is 3 maanden per jaar in Puttaparthi en onderhoudt daarna vanuit 
Nederland wekelijks contact  met NoorJahan, het hoofd van de school. 
 
Samenwerking 
Het gehele project is gebaseerd op samenwerking en wederzijds respect. Kansarme inwoners 
krijgen instrumenten om hun levenssituatie te verbeteren, waardoor zij verantwoording leren 
nemen en onafhankelijk worden. 
De samenwerking met mensen uit een andere cultuur vraagt enige wendbaarheid. 
Nederlanders zijn andere omgangsvormen gewend. Kees van Werkhoven heeft hierin zijn weg 
gevonden. Hij begrijpt de plaatselijke taal, het Telegu, hij communiceert in het Engels met de 
mensen en spreekt soms met handen en voeten. 
Naast waardering, begrip en geduld is het overigens wel eens nodig om duidelijke taal te 
spreken en als het moet met een stevige vuist op tafel. 
 
Vertrouwen 
Door de bewoners bij het project te betrekken is er in Puttaparthi een groot vertrouwen 
gegroeid. In de SSF, maar vooral in de pionier Kees van Werkhoven. Tegenslagen heeft hij 
opgevat als uitdaging, ondersteunt door een grenzeloos vertrouwen in mensen.  
Niet elk project is in één keer geslaagd. Uiteindelijk  leidde dat vaak tot een meer passend doel. 
 
Werkende kinderen naar school 
In de begintijd was het wel eens nodig om de ouders te stimuleren hun kind naar school te laten 
gaan. Als het kind naar school gaat missen de ouders de broodnodige inkomsten voor het 
gezin!  
In meerdere gevallen heeft de SSF daarom het geld, dat het kind zou verdienen 
gecompenseerd.  
Zo werd de weg vrij gemaakt voor het onderwijs van deze werkende kinderen. 
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Dit werkende meisje     gaat nu ook naar school 

 
Persoonlijke aandacht voor de kinderen uit de onderste sociale laag 
Sinds kort is er leerplicht in India, en moeten ook de allerarmste kinderen naar school. Helaas is 
het voor deze leerlingen niet gemakkelijk om op een openbare school  te aarden, omdat zij nog 
steeds gezien en behandeld worden als kasteloze kinderen. 
De kracht van de Sri Sai Vidyalaya School is dat kinderen juist extra aandacht krijgen en met 
liefde en respect worden benaderd. Daarnaast krijgen deze leerlingen individuele begeleiding, 
waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
10 jaar SSF:   In totaal 800 kinderen gratis onderwijs 
In 10 jaar tijd hebben circa 800 kinderen gratis onderwijs gekregen op de  
Sri Sai Vidyalaya School. Niet alle kinderen hebben de school afgemaakt. Soms was het 
leervermogen ontoereikend. De leerlingen hebben echter wel de veiligheid en ondersteuning 
gevoeld van de Sri Sai Vidyalaya School. Veel oud leerlingen onderhouden nog steeds contact 
met de school en met NoorJahan in het bijzonder. 
 
Sociale en Humanitaire projecten 
 
Een kleine actie met grote gevolgen 
Een van de eerste acties van Kees van Werkhoven was het geven van voorlichting over 
persoonlijke hygiëne en zorg voor het milieu.  
Een voorbeeld van een kleine actie met grote gevolgen is het initiatief om de grote 
hoeveelheden rommel op straat in het dorp aan te pakken. In India is men gewend alles wat 
men niet meer nodig heeft op straat te gooien. Kees van Werkhoven  stimuleerde de kinderen 
van de Sri Sai Vidyalaya School al in het jaar 2005, om het afval in een prullenbak te doen. 
Tenslotte ging hij bij alle scholen van Puttaparthi langs om een grote schoonmaakactie op touw 
te zetten en wist verschillende scholen over te halen om mee te doen met de actie:  
“Keep Mother India, Clean and Healthy!” 
Het werd een daverend succes. Dit initiatief haalde zelfs de krant en de TV. Het  gevolg van 
deze opruimactie was een eerste ervaring voor de bewoners van Puttaparthi met een schone 
leefomgeving. 
 
Betaalde schoonmakers in Puttaparthi 
Deze actie werd verschillende jaren achter elkaar uitgevoerd en heeft er uiteindelijk toe geleid 
dat een aantal inwoners uit de allerlaagste kaste nu een betaalde baan hebben om de straten 
van Puttaparthi dagelijks schoon te houden. 
 
Voor uitgebreide achtergrondinformatie van de activiteiten van de SSF: zie de website 
www.strohalmfoundation.org. Met daarop ook een serie foto’s “10 jaar SSF”. 
	


