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Jef De Schepper

De vuilnisbelt
De kogel is door de kerk! We hebben toch een mooie lap grond kunnen aankopen, ongeveer 
1600m². Dat betekent 35.300,00€ of 22,00€/m², maar wel buiten de stad en met zuivere lucht 
te Chinnanurvillage. Dit is met jullie sponsoring betaald. Dank je wel. De planning is 
voorzien als volgt: -boren naar water-, -de omheining-, -de productiehal-, -de persmachines-, 
-aansluiting elektriciteit- en als laatst –woningen- voor onze gezinnen met kinderen. Ik heb al 
contacten gelegd met enkele moeders en zij waren onmiddellijk bereid om de vuilnisbelt te 
verlaten en in het bedrijfje te werken voor een eerlijk loon. 
Dit alles resulteert onder onze trust: St.Joseph’s Friends Trust Salem/India.



Mijn project “Idhaya Sudar” heeft te kampen met hoge elektriciteitsrekeningen: 50,00€ per 
maand. Er zijn mogelijkheden om die te reduceren naar 20,00€ maar dan moeten we een 
tweede teller plaatsen. De huidige teller is een commerciële en de tweede teller zou een 
huishoudelijke moeten worden. Deze overschakeling kost 2.400,00€. Dit is goed voor 48 
maanden stroom. Te duur. Een andere mogelijkheid is dat we de motor van de waterput 
omschakelen naar landbouw, mits een betaling aan de maatschappij de som van 1.000,00€, zo 
moet er verder voor het stroomverbruik van deze motor niet meer betaald worden. Deze motor 
verbruikt 2/3 van het totale verbruik. Deze laatste optie is, mijn inziens, een goede oplossing. 
Ik heb ook de opdracht gegeven om de dakbedekking van de hut te vernieuwen maar dan wel 
met aluminium alsook de overkapping van de traphal. De oude dakbedekking is een te groot 
gevaar voor brand. Deze kost bedraagt 900,00€ en is al betaald.

Avondklasjes en Breigoed

Wederom blije en dankbare gezichten. Aan alle breimoeders
bedankt.
Een bachelor studente, Gowri, hebben we steun toegezegd
door het betalen van de schoolgelden: 250,00€/jaar. Zij is 17
jaar en woont samen met haar moeder, nonkel en
grootmoeder. Moeder is de kostwinnaar 1,50€ per dag.
Onvoorstelbaar.



Misschien nog iets over de voorziening
van drinkbaar water. Op de vuilnisbelt
kan de bevolking 2 maal per maand aan
waterbevoorrading doen, uitgezonderd
de heetste maanden, mei en juni, 1 maal
per maand. Dus zoveel mogelijk water
aanhalen en stockeren. Niet zo simpel in
hun omstandigheden.

Wij staan dus voor grote uitdagingen.
Samen slagen we er zeker en vast in om het nieuwe project tot een goed einde te brengen.

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”.

Vzw Vrienden van Salem/India.
Bouwproject Salem, p/a Jef De Schepper, R. Sniedersstraat 3, 2340 Beerse. 
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In de feestzaal Lambeer Vredestraat 2340 Beerse
Op zondag 4 mei 2014 vanaf 14.00 uur

Wie iets wil geven, mag dat geven aan de mensen die het echt nodig hebben,
er zal een spaarpot staan voor het goede doel.


