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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 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 

In 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. 

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

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

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. 



On 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.

Chinese New Year Special ‘200=100’

We 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.

Saying Hello to Our Former Residents

Sree Narayana Mission (Singapore) | 12 Yishun Avenue 5 | Singapore 768992



2022 ഫെബ്രുവരി 8-ന് നടന്ന സിംഗപ്പൂർ ഫെൽത്് 
ക്വാളിറ്ി സർവീസ് അവവാർഡിൽ (2022) ബ്ീനവാരവായണ 
മിഷൻ (സിംഗപ്പൂർ) 32 ഫവള്ിയരും 69 സ്ർണവരും 
നനടി. 2011 മരുതൽ സിംഗ്ഫെൽത്് ഡ്പൂക്്-
എൻ യരു എസ് അക്വാദമിക് ഫമഡിക്ൽ ഫസന്റർ 
സംഘടിപ്ിക്രുന്ന ഈ അഭിമവാനകരമവായ അവവാർഡ്, 
നരവാഗികൾക്് ഗരുണനിലവവാരമരുള് പരിചരണവരും 
മികച്ച നസവനവരും നൽകരുന്ന മികച്ച ആനരവാഗ് 
പരിരക്വാ ഫബപവാെഷണലരുകഫള ആദരിക്രുന്നതിനരുള് 
സിംഗപ്പൂരിഫല ആദ്ഫത് സമർപ്ിത 
പ്വാറ്് നെവാമവാണിത്.  രണ്് വർഷത്ിനലഫെയവായി 
നകവാവിഡ്-19 പവാൻഫഡമിക്ിഫനതിഫര നപവാരവാടിയതിന് 
ന്ഷം ആനരവാഗ് പരിപവാലന സംവിധവാനവരും 

സിംഗപ്പൂർ ഹെൽത്ത് ക്വാളിറ്ി സർവീസത് അവവാർഡിൽ (2022) 
എസത്എൻഎം 32 ഹവള്ിയും 69 സ്ർണവും നേടി

ആനരവാഗ് പരിപവാലന ജീവനക്വാരരും കവാര്മവായ 
സമ്മർദ്ദത്ിലവായ സവാെചര്ത്ിലവാണ് ഇത്.  
സിംഗപ്പൂരിഫല ഫെൽത്് ഫകയർ ലവാൻഡ് സ് നകപ്ിഫല 
മപൂല്വത്വായ പങ്വാളികളവായി ഞങ്ങളരുഫട 
ഫെൽത്് ഫകയർ സ്റവാെിഫന അംഗീകരിക്രുന്നരു 
എന്നത് SNM-ഫന ആദരിക്രുന്നരു, അവർ ഞങ്ങളരുഫട 
പരിചരണത്ിലരുള് തവാമസക്വാർക്രും ക്ലയന്റരുകൾക്രും 
ഗരുണനഭവാക്വാക്ൾക്രും നവണ്ി കപൂടരുതൽ മമൽ 
നപവാകവാൻ തയ്വാെവാണ്. ഈ നപവാരവാട്ടത്ിൽ ഉടനീളം 
ആനരവാഗ് ബപവർത്കരരുഫട സംഭവാവനകൾക്രും 
അർപ്ണന്വാധത്ിനരും ഉള് അംഗീകവാരമവായി ഈ 
അവവാർഡരുകൾ വർത്ിക്രുന്നരു

9-വാമതത് ഏഷ്വാ പസഫികത് എൽഡർഹകയർ ഇഹ്വാനവഷൻ അവവാർഡത് 
2021-ൽ SNM ഹെസ്റത് ആകത്റ്ീവത് ഏജിംഗത് ന്പവാ്ഗവാമിൽ വിജയിച്ു

ഡിസം്െിൽ, 9-വാമത് ഏഷ്വാ പസെിക് 
എൽഡർഫകയർ ഇഫന്നവാനവഷൻ അവവാർഡ്് 2021-ഫന്റ 
സമവാപനത്ിൽ ‘മപൂവിംഗ് ജനനെഷൻസ്’ എന്നതിനരുള് 
മസക്ലിംഗ് സിംഗപ്പൂരിഫന്റ പങ്വാളിത്നത്വാഫട, 
ഏറ്വരും സജീവമവായ ഏജിംഗ് നബപവാബഗവാമിനരുള് - 
കമ്മ്പൂണിറ്ിക്രുള് അവവാർഡ് SNM നനടി. മറ്് രണ്് 
വിഭവാഗങ്ങളിലരും ഞങ്ങൾ മെനലിസ്റരുകളവായിരരുന്നരു: 
മികച്ച ഡിഫമൻഷ് ഫകയർ നബപവാബഗവാം, മികച്ച നഡ 
ഫസന്റർ ഓപ്നെറ്ർ.

“ഈ പരിപവാടിയരുഫട വിജയത്ിന് വലിയ നതവാതിൽ 
സംഭവാവന നൽകിയ CWA-യിഫല കഠിനവാധ്വാനികളവായ 
ജീവനക്വാർക്രും നവവാളന്റിയർമവാർക്രും ഈ അവവാർഡ് 
നനടിയത് ഒരരു വലിയ മനനവാവീര്മവാണ്” - ബ്ീമതി 
ദർ്ിനി നമവാെൻ, എസ്എൻഎം കമ്മ്പൂണിറ്ി 
എൻനഗജ് ഫമന്റ്. “ഞങ്ങളരുഫട തവാമസക്വാരരും ക്ലയന്റരുകളരും 
ഈ അർത്ഥവത്വായ പങ്വാളിത്ത്ിൽ നിന്ന് 
വളഫരയധികം ബപനയവാജനം നനടിയിട്ടരുണ്്, കവാരണം 
ഇത് അവരരുഫട മവാനസിക-സവാമപൂെിക വികസനം 
ഉയർത്രുകയരും അവരരുഫട മവാനസികവാനരവാഗ്ം 
ഫമച്ചഫപ്ടരുത്രുകയരും ഫചയ്രുന്നരു. ഈ അവവാർഡ് നമ്മൾ 
എന്് ഫചയ്രുന്നരു, ആർക്രുനവണ്ി ഫചയ്രുന്നരു, എവിനടക്് 
നപവാകരുന്നരു എന്നതിഫന്റ വലിയ ചിബതമവാണ്.

“ഈ രണ്് വിഭവാഗങ്ങളിഫലയരും മെനലിസ്റരുകളവായി 
ഉയർന്നരുവരരുന്നത് ഞങ്ങളരുഫട സീനിയർ 
ഫകയർ ഫസന്റെരുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഫചയ്രുന്ന നല്ല 
ബപവർത്നത്ിഫന്റ സ്ിരീകരണമവാണ്.” എസ്എൻഎം 
സീനിയർ ഫകയർ ഫസന്റർ നമധവാവി നജവാവവാന എൻജി. 

“ഞങ്ങൾ ്രിക്രും വിനയവാന്ിതരവാണ്, ഞങ്ങളരുഫട 
നബപവാബഗവാമരുകളിലപൂഫടയരും ഇടഫപടലരുകളിലപൂഫടയരും 
ക്ലയന്റരുകഫള ഒപ്റ്ിമൽ പരിചരണനത്വാഫട നസവിക്വാൻ 
ഞങ്ങൾ ബപതീക്ിക്രുന്നരു.

ഞങ്ങളരുഫട കമ്മ്പൂണിറ്ി പങ്വാളികൾക്രും 
ബപവായമില്ലവാഫത മസക്ലിംഗ് നടത്രുന്ന 
സന്നദ്ധബപവർത്കർക്രും ഇഫതല്ലവാം സവാധ്മവാക്ിയ 
ഞങ്ങളരുഫട സമർപ്ിത ജീവനക്വാർക്രും നന്ി.



ഞങ്ങളുഹട മുൻ തവാമസക്വാന�വാടത് െന�വാ പറയു്ു
കമ്മ്പൂണിറ്ിയിൽ ജീവിക്വാൻ പരുനരവാരംഭിച്ച ഞങ്ങളരുഫട മരുൻ തവാമസക്വാഫര സന്ർ്ിച്ച് ‘െനലവാ’ 
പെഞ്രുഫകവാണ്വാണ് ഞങ്ങൾ വർഷം ആരംഭിച്ചത്.ഞങ്ങളരുഫട നസവാഷ്ൽ വർക്് ടീം 2019-ൽ ഞങ്ങളരുഫട നഴി്ംഗ് 
നെവാമിൽ വച്ച് വിവവാെിതരവായ മിസ്റർ നയവാങ്ങിഫന്റയരും എസ്എൻഎമ്മിഫന്റയരും സരുവർണ്ണ ദമ്പതികളവായ മിസ്റർ 
ആന്റ് മിസ്ിസ് നവലപ്ഫന അവരരുഫട വസതിയിൽ സന്ർ്ിച്ചരു. ഞങ്ങളരുഫട പരുനഃസംനയവാജിത തവാമസക്വാർ 
അർത്ഥവത്വായ ജീവിതവരും ബപവായവരും നിലനിർത്രുന്നത് തരുടരരുന്നരുഫവന്ന് ഉെപ്വാക്വാൻ ഈ സന്ർ്നങ്ങൾ 
ഞങ്ങഫള സെവായിക്രുന്നരു.

ചൈേീസത് പുതുവത്സ� ഹ്പെഷ്ൽ ‘200=100’
2022 ജനരുവരി 2-ന്, ബ്ീനവാരവായണ മിഷൻ (സിംഗപ്പൂർ) ഫഷങ് 
സിനയവാങ്, െവാർട്ട് വവാമർസ്, നീ സപൂൺ ഫസൻബടൽ സിസി 
എന്നിവയരുഫട സെകരണനത്വാഫട ‘200=100’ എന്ന നപരിൽ ഒരരു 
ബപനത്ക മചനീസ് ന്പൂ ഇയർ കമ്മ്പൂണിറ്ി നബപവാബഗവാം നടത്ി. 
ഞങ്ങളരുഫട 100=50 നബപവാബഗവാമിഫന്റ ഭവാഗമവായി നടന്ന ഈ ഇവന്റ്, 50% 
കിഴിവിൽ $200 വഫര വിലയരുള് വീട്ടരുപകരണങ്ങൾ വവാങ്ങവാൻ 
ഞങ്ങളരുഫട ഗരുണനഭവാക്വാക്ഫള അനരുവദിച്ചരു! കനത് മഴയരും 
കർ്നമവായ COVID-19 നിയബന്ണങ്ങളരും ഉണ്വായിരരുന്നിട്ടരും, 
ആവ്്മരുള് 140-ലധികം കരുടരും്ങ്ങൾ ഈ സംരംഭത്ിൽ 
നിന്ന് ബപനയവാജനം നനടരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്് സനന്വാഷമരുണ്്. 
ഈ നബപവാബഗവാമിൽ പഫങ്ടരുത്തിന് ഞങ്ങളരുഫട പങ്വാളികൾക്രും 
സന്നദ്ധബപവർത്കർക്രും ഏറ്വരും ബപധവാനമവായി ഞങ്ങളരുഫട 
ഗരുണനഭവാക്വാക്ൾക്രും നന്ി പെയവാൻ ഞങ്ങൾ ആബഗെിക്രുന്നരു
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ഈ അടച്ചരുപപൂട്ടൽ കവാലയളവിൽ 
ഞങ്ങൾ പങ്ിടരുന്ന ഏറ്വരും പരുതിയ 
അപ് നഡറ്രുകൾക്രും അെിയിപ്രുകൾക്രുമവായി 
ഞങ്ങഫള Facebook-ൽ പിന്രുടരരുക.

ഞങ്ങളരുഫട നപജ് പിന്രുടരരുന്നതിന് QR നകവാഡ് 
സവ്ാൻ ഫചയ്രുക അഫല്ലങ്ിൽ 
Facebook-ൽ @SNMSINGAPORE നനവാക്രുക

അച്ചടി സമയത്് വിവരങ്ങൾ കൃത്മവാണ്.


