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Bouwen op de vuilnisbelt van Salem 
We hebben een volledige check-up uitgevoerd bij de 17 huisjes. Allen zijn 
nu terug in goede staat en kunnen er weer een paar jaartjes tegen. De 
kosten voor deze werken en aanbouwen van 3 shelters bedragen 1.600 
euro.
Het huisje van Gowhri

Gowhri is 19 jaar, studente 2e jaar bachelor. Zij woont samen met moeder, grootmoeder en 
nonkel. Deze laatste is TB patiënt, hij neemt het niet zo nauw met het innemen van zijn 
medicatie. Deze situatie is levensbedreigend voor hem zelf maar ook voor de inwonenden. 
De omstandigheden waarin zij leven zijn zeer erbarmelijk. 
We gaan dit huisje renoveren en bouwen een shelter (metaal) vóór hun woonst. Daar is 
ongeveer 12m² plaats. Daar kan gekookt worden en kunnen we ook een wasplaats en een 
toilet in onderbrengen. Tevens kunnen we de patiënt daar zijn plaats geven, dit is een stukje 
veiliger voor de familie. Het prijskaartje: 122.500 roepies of 1550 euro.

De Factorij
In mijn vorig verslag maakte ik 
melding van het oprichten van 
een bedrijfje. We hadden een 
mooi perceel van 1600m² 
aangekocht te Chinnanoor. We 
gaven opdracht om de werken te starten: boren naar water. 
Maar de werklieden mochten met hun vrachtwagens het terrein 
niet op. Deze toegangswegen zouden eigendom zijn van de 
eigenaars van de aangrenzende percelen. In onze akte staat wel 
vermeld dat we deze wegen konden gebruiken aangezien we de 
nieuwe eigenaars zijn. Neen, neen, dit gold enkel voor de 
vorige eigenaar en dus niet voor ons! Bij betaling van 12.500 
euro zou alles in orde zijn, en dit alles was in samenspraak met 
de Punja (burgemeester).Dit is corruptie, afzetterij op grote 
schaal. Dit kon en mocht niet gebeuren. De eigenaar, van waar 
wij de grond kochten, kwam met een mooi voorstel: een ander 
perceel aan de grote weg, 7 km verderop en iets groter en aan 
dezelfde prijs. Dit perceel voldeed aan alle voorwaarden. De 

registratie liep vlot zodat al op zondag 10 augustus het boren naar water een feit was.
Dus de gemeente Chinnanoor is verleden tijd, de factorij komt nu te Adi Malai Pudur, wat 
betekent “onder de bergen een nieuwe dorp”. 
Raming:



Grond + registratie + toelatingen: 37.500 euro is afgerekend
Water boren 875 euro is afgerekend
Motorhuis + motor 900 euro is afgerekend
Omheining 5.500 euro is afgerekend
Factorie 6.800 euro is afgerekend
Woning + berging 12.600 euro
4 huisjes 31.500 euro
6 huisjes 47.000 euro
Septictank (2) 3.900 euro
Watertank (2) 2.600 euro is afgerekend
Pers (10) 7.500 euro

Avondklasjes en Breigoed
Onze moeders uit de flatjes en het rusthuis hebben weer heel 
goed hun best gedaan; lekkere warme cape’s.
 

Aan alle breimoeders 
keihard bedankt.

Uitnodiging
Benefietconcert ‘Het Baltic Guitar Quartet’
Met aperitief en dinner

Zondag 5 oktober 2014 om 11.30 uur
Lambeer, Vredestraat 8-10, Beerse

Inschrijven vóór 1 oktober 2014
Inkom volwassenen: 50 euro – kinderen vanaf 12 jaar en studenten: 10 euro
Rekening: BE98 0013 7152 1493 – Bouwproject Salem India, Beerse

Lieve mensen, uw financiële steun is erg nodig. Geef deze mensen een kans op een 
menswaardiger bestaan. Wij die het kunnen doen, laten we het met een oprecht en gul hart 
doen. Bedankt om de volgehouden steun en het vertrouwen. Ook namens de kinderen en de 
ouders ginder, bedankt. 

Mensen gelukkig maken is een droom van gelukkige mensen.
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