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Mijn eerste project: Idhaya Sudar
De werken aan de nieuwe school zijn in maart 2017 van start gegaan.
Het gelijkvloers met 7 klaslokalen van 6,7m op 6,7m en de toiletten
voor jongens en meisjes zijn
reeds een feit. Deze
klaslokalen dienen voor de
kleuters en voor het eerste tot
en met het vijfde leerjaar.
Deze klaslokalen zijn dus in
gebruik. In september 2017
werden de werken hervat en wel voor de eerste verdieping. Daar
zullen het 6de, het 7de en het 8ste leerjaar worden ondergebracht, tevens
de bib, de computerklas en een laboratoriumklas, maar doordat er
onvoldoende financiële middelen zijn, is enkel het geraamte van de
eerste verdieping verwezenlijkt. De tweede verdieping zal dan voor
het 9de en het 10de leerjaar zijn maar dan wel 2 à 3 jaren later. Het 11de
en 12de jaar zal dan ongeveer 4 jaren later afgewerkt worden.
Een tweede reden van deze vertraging ligt ook aan het verkrijgen van
de licentie om een school te runnen. Deze toelating kost de school
€2.750,00, daarbij moet er minstens voor 1 maand voldoende geld zijn
om de leerkrachten te betalen en dat is €1300,00. Deze sommen zijn
afgerekend en het is nu afwachten op licentie.
Wanneer dit is opgelost maken we een Memorandum Of
Understanding op (MOU). Deze
verklaring is er nodig om de
werking van de school verder te
kunnen garanderen. Dit betekent
dat de Orde van Pallottines (Don
Bosco) de school zal overnemen.
De werking zal blijven geschieden
zoals voorheen maar dan wel
onder de controle van de paters.
Alle verdere onkosten van onderhoud en bouwen zullen zij voor hun
rekening nemen. Het is nog geen feit maar er zijn zeer goede vooruitzichten.

Nieuws over de middelbare school
Crown Matriculation School, 7th Mile Busstop, Minnampalli, Salem-636106 Website: www.Crownschool.org
De steun die Rotary-Internationaal, Global Grant genoemd, wil doorvoeren moet via een Rotaryclub in India
uitgevoerd worden. Dit is in Salem Hasthampatti. Zij wil de verantwoordelijkheid niet nemen om de facturen te
vereffenen die de school van Idhaya Sudar krijgt. Nochtans de artikelen in de facturen zijn vermeld en
goedgekeurd door Rotaryclub Hoogstraten en ook Internationaal. De bedragen worden volledig door
Hoogstraten en Internationaal gedragen. Niet simpel om privaat iets gedaan te krijgen in het district Salem.
Het opvanghuis is in zijn normaal doen. Graag zou ik toch nog enkele kleine restauratiewerken willen laten
uitvoeren zoals het ledigen en herstellen van de septische put. De watertank heeft lekkages en deze moeten zo
spoedig mogelijk hersteld worden. De raming is 2 Lakhs of €2700,00.

Bezoek Kitchipalam, de vuilnisbelt van Salem.

Deze mensen hebben dringend hulp nodig:
Perumal links. Hij is melaats, en woont alleen in een zeer vervallen woning. Geen vloer enkel zand. Heeft een
maandelijkse leefloon van 1.500 roepies of 19 euro.
En rechts is Arumugam, is eveneens melaats en vraagt om een stenen huisje zodat de ratten van hem afblijven.

De factorij.

Het fabriekje is in werking maar de vier families zijn teruggekeerd naar de belt. Zij konden het niet keren zonder
hun vrienden op het stort. Spijtig, terug beginnen van voor af aan.
Avondklasjes
Vier oud-studenten kwamen
een getuigenis afleggen over
het nut van deze
avondklasjes. Een dankuwel
aan de vrijwillige ouders die
deze taak op zich hebben
genomen; zes dagen van de
week van 6 tot 8 uur in de
avond, niet op verlofdagen
kinderen begeleiden bij hun
studies. Proficiat.
Uitnodiging Benefietconcert: Bouwen op een vuilnisbelt
Een initiatief van de vzw “Vrienden van Salem/India
Zondag 30 september 2018 om 11.30 uur in Lambeer Vredestraat Beerse
Inkom volwassenen: €50, kinderen vanaf 12 jaar en studenten: €10. Inschrijven graag vòòr 25 september 2018
Vrienden van Salem met als rekeningnummer: BE98-0013-7152-1493

Met veel dank aan mijn twee
medereizigers, mijn schoonzus
Gerarda en haar dochter Ann

