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Mijn eerste project: Idhaya Sudar 
De werken aan de nieuwe school zijn dan uiteindelijk in maart 

van dit jaar 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 nu reeds in gebruik. In september worden de werken hervat en wel voor het 

eerste verdiep. Daar zullen het 6
de

, het 7
de

 en het 8
ste

 leerjaar worden ondergebracht, tevens de 

bib, de computerklas en een laboratorium ruimte. Het tweede verdiep is dan voor het 9
de

 tot en 

met het 12
de

 leerjaar, einde van het hoger secundair. 

Hier hangt natuurlijk een stevig prijskaartje aan vast: 418.000 euro. Hoe gaan we dat betalen? 

Een bijdrage van 215.000 euro komt van lokale aandeelhouders, van de president van Idhaya 

Sudar: 21.500 euro en tenslotte van de vzw “Vrienden van Salem” 15.000 euro. Dat maakt dat 

er nog een tekort is van 160.000 euro. Dit is dan wel voor het hele gebouw.  

 



Graag zouden we het eerste verdiep nog volledig willen afwerken.  

Om het gebruiksklaar te maken hebben we nog 35.000 euro nodig en zijn dan gerust voor drie 

jaar en kan het aantal studenten groeien tot 400, zelfs tot 500. Deze werken zouden klaar 

moeten zijn rond december 2017. 

Dit is zeer belangrijk, het zal onze inkomsten bepalen en het verder zetten van onze licentie. 

Rotary Hoogstraten wil ons helpen met een “Globel Grant”: 

1. Schoolbus(tweedehands), 40 zitplaatsen:     14.000 euro 

2. Schoolbus(tweedehands), 30 zitplaatsen:     11.000 euro 

3. Projector en smart class, 5 klaslokalen     12.500 euro 

4. Toiletten voor 400 studenten        7.500 euro 

De jaarlijkse schoolgelden bedragen voor de studenten met eigen vervoer 200 euro en 250 

euro voor zij met de schoolbus komen. De schoolgelden worden in 3 perioden afgerekend. 

Ongeveer 20% van de studenten kunnen niet of gedeeltelijk hun schoolgelden betalen.  

Iedereen moet een goede opleiding kunnen krijgen. Dit blijft steeds onze doelstelling. 

De leerkrachten hun wedde bedraagt gemiddeld 115 euro per maand. 

 

Adres van de school: 

Crown Matriculation School, 7th Mile Busstop, Minnampalli, Salem-636106 

Website: www.Crownschool.org 

 

Lijst van de directors(aandeelhouders) 

Naam     GSM  

  

1.  K. Rajendran (voorzitter)  750.2210.000 

2.  R. Rajendran   948.9009.596 

3.  C. Babu    944.3936.545 

4.  M. Dhanasekar   790.4734.723 

5.  T. Kalaiselvan   975.0537.011 

6.  M. Sakthivel   971.9955.451 

7.  V. Muthukumar   909.2475.823 

8.    Shahjahan   984.2048.090 

9.    Kanan    994.3545.191 

10   School    956.6330.274 

11    Idhaya Sudar, Narashiman     944.3230.427 

 

Een aandeel = 11 Lakhs = 15.750 euro 

Een van deze aandeelhouders heeft 2 aandelen en 2 hebben 1,5 aandeel. 

Ook de vzw “Vrienden van Salem” en Narashiman (Idhaya Sudar) hebben aandelen 

Overeenkomst tussen de aandeelhouders(Directors) en de VZW “Idhaya Sudar” 

1. De leraren worden hierin genoemd: Directors 

2. Elk aandeel bedraagt 15.750 euro met een maximum van 3% van het totale bedrag. 

3. Niet toegelaten om aanspraak te maken op het land of de school. 

4. De vastheid van een aandeel is 6 jaar. 

5. Na deze periode van 6 jaar kan maar één enkele Director uittreden. Bij meerdere zal 

er geloot worden. 

6. Directors, die in aanmerking komen als leraren, kunnen de job als leraar opnemen in 

de school met een gelijkwaardige verloning. 

7. In geval van overlijden of ongeval zal het aandeel uitbetaald worden aan de 

aangeduide erfgenaam(familie). 

 

http://www.crownschool.org/


Bezoek Kitchipalam, de vuilnisbelt van Salem en de factorij. 

 

Maandag 21 augustus, officiële opening van de factorij.  

De opleiding kan starten zowel bij de productie van de picknickborden alsook het wennen van 

te wonen in een comfortabele woning.  

Vier families werden met een busje opgehaald, na een rit van 30km arriveerden ze in Adi 

Malai Puthur.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: The Factory 

 

2/93 Aramanurvillage, Adi Malai Puthur 

Harur Mainroad 

 

Salem 636122 

 

India 

 

MOB: 00-91-944.3663.458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 x 2  Hydraulische persen en 12 mechanische                           1 betonklinker  =  7kg 

 



 

 

Wat een feest! 

Allemaal blije gezichten, 

 een stukje hemel op aarde, 

zeker voor deze mensen die 

van de vuilnisbelt komen.  

Pater Arul en priester Alex 

gingen ons voor, telkens met 

een klein gebedje bij de inzegening van het land, de factorij en 

de huisjes. Dan de officiële opening van de huisjes, waar elke 

nieuwe bewoner eerst binnen trad. Wat hapjes en een drankje 

en er kon gepraat worden. 

Ook onze bouwvakkers vierden mee feest, één grote familie. 

Sommige van onze nieuwe bewoners wilden reeds de persen 

starten. Nog enkele dagen wachten op de registratie. De vorige 

productie was nog maar op proef. 
 

UITNODIGING 

Benefietconcert met  Aperitief en Diner 

Bouwproject  Adi Malai Puthur 

Zondag 15 oktober 2017 om 11.30 u 

Feestzaal Lambeer Vredestraat Beerse 

Inkom volwassenen: €50 , 

kinderen vanaf 12 jaar en studenten: €10 

 

Inschrijven, graag vóór  9 oktober 2017 

VZW Vrienden van Salem 

Rekeningnummer: BE98 0013 7152 1493 



 

 

 

 
 

 

Vzw Vrienden van Salem/India. 

 

 

Bouwproject Salem, p/a Jef De Schepper,  

R. Sniedersstraat 3, 2340 Beerse.  

 

Rekeningnummer: BE98 0013 7152 1493  
Tf: 014611988 of 0499748739; email: 

jozef.deschepper@telenet.be Website: www.indiatrust.be 
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