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SNM Heritage
Committee
We are happy to announce that we have
engaged a researcher and historian Dr.
Loh Kah Seng (and his team) to research
and write a report on SNM’s evolution
from a humble cultural society to a
leading Social Service Agency grounded
in the teachings of Sree Narayana Guru.
The project entitled, “Sree Narayana
Mission, the Community and the
Underprivileged in the Singapore Story,
1946-Present.” is fully funded by the
National Heritage Board.
We are seeking your assistance in
helping us with the project. The research
team has requested for material that is
relevant to the project. This can be in the
form of:
• publications
• documents
• reports
• newsletters
• minutes (if you were in any
committees or in the EXCO)
• newspaper clips
• photographs
• historical artefacts and
paraphernalia
• and any material that you think
may be relevant.
These can be donated or loaned to
the Mission. Loaned materials will be
returned as soon as the project is over.
You can also volunteer to be interviewed
by the researchers to provide your
recollections and insights of the Mission.
This will serve as a valuable primary
source for the project.
We seek your cooperation and support
to make the project a success.
For further information or clarifications,
please call Ms Sarojam at 94299501 or
email her at sarojam@snm.org.sg
Yours sincerely
R. Mohandas
Chairman
SNM Heritage Committee

SNM Bags 32 Silver and 69 Gold Awards at
Singapore Health Quality Service Awards (2022)

S

NM clinched 32 Silver and 69 Gold
awards at the Singapore Health Quality
Service Awards (2022) that was held
on the 8th of February 2022. This prestigious
award ceremony has been organised by the
SingHealth Duke-NUS Academic Medical
Centre since 2011 and is Singapore’s first
dedicated platform to honour outstanding
healthcare professionals who have delivered
quality care and excellent service to patients.
These awards have come at a time when the

healthcare system and frontline workers were
overwhelmed in containing and fighting the
COVID-19 pandemic. SNM is honoured that
our healthcare staff are recognised as valued
partners in Singapore’s healthcare landscape,
who are willing to go the extra mile for the
residents, clients and beneficiaries under our
care. These awards serve as a recognition of
the contribution and dedication of healthcare
staff throughout this fight.

SNM Wins Best Active Ageing Programme
at 9th Asia Pacific Eldercare Innovation
Awards 2021

I

n December 2021, SNM won the award
for Best Active Ageing Programme –
Community, in partnership with Cycling
Without Age Singapore for ‘Moving
Generations’ at the finale of the 9th Asia
Pacific Eldercare Innovation Awards 2021.
We were also finalists in two other categories:
Best Dementia Care Programme and Best Day
Centre Operator.
“Winning this award is a huge morale boost
for the hard-working staff and volunteers from
CWA who largely contributed to the success
of this program” – Ms Darshini Mohan, SNM
Community Engagement. “Our residents and
clients have greatly benefitted from this very
meaningful partnership as it elevates their
psycho-social development and improves their
mental wellness. This award is a big picture of
what we do, who we do it for and where we
are going.”
“Emerging as finalists in these two categories is an affirmation of the good work we do at our
Senior Care Centres.” Ms. Joanna Ng, Head of SNM Senior Care Centre. “We are truly humbled
and look forward to serving clients with optimal care through our programmes and interventions.”
A huge thank you to our community partners, volunteers from Cycling Without Age, and our
dedicated staff who made this all possible.

Saying Hello to Our Former Residents

W

e started the year by saying a big Hello to our former residents who have been reintegrated into the community. Our
social work team visited the residence of Mr Yong, and SNM’s golden couple Mr and Mrs Velappan, who got married at
the Yishun nursing home in 2019. It was truly wonderful to see their cheery smiles as they warmly welcomed us. These
visits help us ensure that our reintegrated residents continue to lead meaningful lives as they age in place.

Chinese New Year Special ‘200=100’

O

n 2nd January 2022, Sree Narayana Mission (Singapore) held a
special Chinese New Year community programme called ‘200=100’
in collaboration with Sheng Siong Supermarket, Heartwarmers and
Nee Soon Central CC. This event, which was held as part of our 100=50
programme, allowed our beneficiaries to shop for household goods that
cost up to $200 at a 50% discount. Despite the heavy downpour and
stringent COVID-19 regulations, we are glad that the programme saw over
140 families in need benefitting from this initiative. We would like to thank
our partners, volunteers and most importantly, our beneficiaries for attending
and contributing to this programme.

Please follow us on social media for the
latest updates and announcements.
Scan the QR code to follow our page or
look us up @SNMSINGAPORE on Facebook.

Information is accurate at time of print.
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സിംഗപ്പൂർ ഹെൽത്ത് ക്വാളിറ്റി സർവീസ് അവാർഡിൽ (2022)
എസ്എൻഎം 32 വെള്ളിയും 69 സ്വർണവും നേടി
2022 ഫെബ്രുവരി 8-ന് നടന്ന സിംഗപ്പൂർ ഹെൽത്ത്
ക്വാളിറ്റി സർവീസ് അവാർഡിൽ (2022) ശ്രീനാരായണ
മിഷൻ (സിംഗപ്പൂർ) 32 വെള്ളിയും 69 സ്വർണവും
നേടി. 2011 മുതൽ സിംഗ്ഹെൽത്ത് ഡ്യൂക്ക്്റ
എൻയുഎസ് അക്കാദമിക് മെഡിക്കൽ സെനർ
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ അഭിമാനകരമായ അവാർഡ്,
ര�ോഗികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള പരിചരണവും
മികച്ച സേവനവും നൽകുന്ന മികച്ച ആര�ോഗ്യ
പരിരക്ഷാ പ്രൊഫഷണലുകളെ ആദരിക്കുന്നതിനുള്ള
സിംഗപ്പൂരിലെ ആദ്യത്തെ സമർപ്പിത
പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമാണിത്. രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി
ക�ോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക്കിനെതിരെ പ�ോരാടിയതിന്
ശേഷം ആര�ോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനവും

ആര�ോഗ്യ പരിപാലന ജീവനക്കാരും കാര്യമായ
സമ്മർദ്ദത്തിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്.
സിംഗപ്പൂരിലെ ഹെൽത്ത്കെയർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലെ
മൂല്യവത്തായ പങ്കാളികളായി ഞങ്ങളുടെ
ഹെൽത്ത്കെയർ സ്റ്റാഫിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു
എന്നത് SNM-നെ ആദരിക്കുന്നു, അവർ ഞങ്ങളുടെ
പരിചരണത്തിലുള്ള താമസക്കാർക്കും ക്ലയന ്റുകൾക്കും
ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്കും വേണ്ടി കൂടുതൽ മൈൽ
പ�ോകാൻ തയ്യാറാണ്. ഈ പ�ോരാട്ടത്തിൽ ഉടനീളം
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സംഭാവനകൾക്കും
അർപ്പണബ�ോധത്തിനും ഉള്ള അംഗീകാരമായി ഈ
അവാർഡുകൾ വർത്തിക്കുന്നു

9-ാമത് ഏഷ്യാ പസഫിക് എൽഡർകെയർ ഇന്നൊവേഷൻ അവാർഡ്
2021-ൽ SNM ബെസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ഏജിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ വിജയിച്ചു
ഡിസംബറിൽ, 9-ാമത് ഏഷ്യാ പസഫിക്
എൽഡർകെയർ ഇന്നൊവേഷൻ അവാർഡസ് ് 2021-ന്റെ
സമാപനത്തിൽ ‘മൂവിംഗ് ജനറേഷൻസ്’ എന്നതിനുള്ള
സൈക്ലിംഗ് സിംഗപ്പൂരിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ,
ഏറ്റവും സജീവമായ ഏജിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ള അവാർഡ് SNM നേടി. മറ്റ് രണ്ട്
വിഭാഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായിരുന്നു:
മികച്ച ഡിമെൻഷ്യ കെയർ പ്രോഗ്രാം, മികച്ച ഡേ
്റ ഓപ്പറേറ്റർ.
സെനർ
“ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വലിയ ത�ോതിൽ
സംഭാവന നൽകിയ CWA-യിലെ കഠിനാധ്വാനികളായ
ജീവനക്കാർക്കും വ�ോളന ്റിയർമാർക്കും ഈ അവാർഡ്
നേടിയത് ഒരു വലിയ മന�ോവീര്യമാണ്” - ശ്രീമതി
ദർശിനി മ�ോഹൻ, എസ്എൻഎം കമ്മ്യൂണിറ്റി
എൻഗേജ്മെന്റ്. “ഞങ്ങളുടെ താമസക്കാരും ക്ലയന ്റുകളും
ഈ അർത്ഥവത്തായ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്ന്
വളരെയധികം പ്രയ�ോജനം നേടിയിട്ടുണ്ട് , കാരണം
ഇത് അവരുടെ മാനസിക-സാമൂഹിക വികസനം
ഉയർത്തുകയും അവരുടെ മാനസികാര�ോഗ്യം
മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അവാർഡ് നമ്മൾ
എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആർക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, എവിടേക്ക്
പ�ോകുന്നു എന്നതിന്റെ വലിയ ചിത്രമാണ്.
“ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലെയും ഫൈനലിസ്റ്റുകളായി
ഉയർന്നുവരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ
്റ കളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല
കെയർ സെനറു
പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണമാണ്.” എസ്എൻഎം
്റ മേധാവി ജ�ോവാന എൻജി.
സീനിയർ കെയർ സെനർ

“ഞങ്ങൾ ശരിക്കും വിനയാന്വിതരാണ്, ഞങ്ങളുടെ
പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും ഇടപെടലുകളിലൂടെയും
ക്ലയന ്റുകളെ ഒപ്റ്റിമൽ പരിചരണത്തോടെ സേവിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പങ്കാളികൾക്കും
പ്രായമില്ലാതെ സൈക്ലിംഗ് നടത്തുന്ന
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും ഇതെല്ലാം സാധ്യമാക്കിയ
ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പിത ജീവനക്കാർക്കും നന്ദി.

ഞങ്ങളുടെ മുൻ താമസക്കാര�ോട് ഹല�ോ പറയുന്നു
കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജീവിക്കാൻ പുനരാരംഭിച്ച ഞങ്ങളുടെ മുൻ താമസക്കാരെ സന്ദർശിച്ച് ‘ഹല�ോ’
പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വർഷം ആരംഭിച്ചത്.ഞങ്ങളുടെ സ�ോഷ്യൽ വർക്ക് ടീം 2019-ൽ ഞങ്ങളുടെ നഴ ്സിംഗ്
ഹ�ോമിൽ വച്ച് വിവാഹിതരായ മിസ്റ്റർ യ�ോങ്ങിന്റെയും എസ്എൻഎമ്മിന്റെയും സുവർണ്ണ ദമ്പതികളായ മിസ്റ്റർ
ആന്റ് മിസ്സിസ് വേലപ്പനെ അവരുടെ വസതിയിൽ സന്ദർശിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പുനഃസംയ�ോജിത താമസക്കാർ
അർത്ഥവത്തായ ജീവിതവും പ്രായവും നിലനിർത്തുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനങ്ങൾ
ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

പെ
ചൈനീസ് പുതുവത്സര സ്ഷ
്യൽ ‘200=100’
2022 ജനുവരി 2-ന്, ശ്രീനാരായണ മിഷൻ (സിംഗപ്പൂർ) ഷെങ്
സിയ�ോങ് , ഹാർട്ട്വാമർസ്, നീ സൂൺ സെൻട്രൽ സിസി
എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ ‘200=100’ എന്ന പേരിൽ ഒരു
പ്രത്യേക ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാം നടത്തി.
ഞങ്ങളുടെ 100=50 പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഈ ഇവന്റ്, 50%
കിഴിവിൽ $200 വരെ വിലയുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ
ഞങ്ങളുടെ ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ അനുവദിച്ചു! കനത്ത മഴയും
കർശനമായ COVID-19 നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും,
ആവശ്യമുള്ള 140-ലധികം കുടുംബങ്ങൾ ഈ സംരംഭത്തിൽ
നിന്ന് പ്രയ�ോജനം നേടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.
ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾക്കും
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഞങ്ങളുടെ
ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്കും നന്ദി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ പേജ് പിന്തുടരുന്നതിന് QR ക�ോഡ്
സ്കാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ
Facebook-ൽ @SNMSINGAPORE ന�ോക്കുക

ഈ അടച്ചുപൂട്ടൽ കാലയളവിൽ
ഞങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ
അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും അറിയിപ്പുകൾക്കുമായി
ഞങ്ങളെ Facebook-ൽ പിന്തുടരുക.

അച്ചടി സമയത്ത് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണ്.
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