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Verslag werkbezoek vzw Vrienden van Salem/India aan het Bouwproject-Salem, 

 

5 februari 2015 / 27 februari 2015. 

Drie leden van Rotary Hoogstraten hebben een 6-daags bezoek gebracht aan al mijn projecten in en rond 

Salem. 

Deze heren zijn: Hans Cuykx, Wim Brosens en Klaus Raeymaekers.(waar is de zonnebril van Klaus?) 

 

Het is niet altijd zo simpel ‘reizen’. Het is van “vroeg in de morgen uit de veren” en het is “van hier naar 

ginder”, dus altijd onderweg en niet steeds in de beste omstandigheden. Maar deze heren van Rotary 

Hoogstraten hebben al wat ondervinding opgedaan bij hun bezoeken aan andere projecten die zij 

steunen. 

Vijfvolle dagen hebben zij mijn projecten in Salem kunnen bekijken, proeven en ondervinden.  

Mijn eerste project dat we bezochten was: “Idhaya Sudar”, het opvanghuis samen met de lagere school 

te Ayodhiyapatinam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wim was een beetje ongesteld maar op de vuilnisbelt van Kichipalam (Salem) werd hij vlug beter: de 

kinderen eisten zijn volle aandacht op. Hij had er echt deugd van, wellicht dacht hij aan zijn eigen 

kleinkinderen. 

 

 

 

Wij brachten ook een bezoek aan twee tbc patiënten en een studente met hun nieuw huisje. 

 

Het bezoek aan één van de vier avondklasjes was een aangename verrassing voor Klaus, Hans en Wim. 

Ook zij hadden een verrassing, zij schonken een laptop aan dit klasje. En de wollen truitjes zullen weer 

goed van pas komen. Deze truitjes zijn wederom van onze breimoeders uit de flatjes van Beerse. De 

kinderen kregen het, letterlijk en figuurlijk, warm, ook héél dankbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Een bezoek aan een melaatsenkolonie stond ook op ons programma, 75 melaatsen kregen elk een 

slaapdeken en wat snoep. Dit werd door de Rotaryleden geschonken. En dat deze mensen superblij 

waren……..zij krijgen amper bezoek. Dankjewel Rotary Hoogstraten. 

 

 

 

 



Mijn laatste project: “de factorij” te Adi Malai Pudur 

 

Zoals vermeld in mijn vorige verslagen, de reden van dit project is: moeders met hun kinderen van de 

vuilnisbelt afhalen en ze fatsoenlijk werk aanbieden. Antony heeft al 10 gezinnen geselecteerd. Zodra 

het fabriekje kan draaien, en ik hoop dat dit kan verwezenlijkt worden eind augustus, zullen wij deze 

gezinnen ter plaatse een tijdelijk onderdak aanbieden en hen werk verschaffen met een waardig loon. 

We zullen zo spoedig mogelijk beginnen aan het bouwen van de huisjes op dezelfde campus. We 

voorzien 10 woningen, de kost van 1 woning bedraagt 9.000 euro. Deze woningen blijven eigendom van 

onze trust. Zij zullen dan ook een kleine huur betalen. Deze gelden, zullen dan gebruikt worden voor het 

onderhoud van de woningen, elektriciteit, water en omgeving. 

 

 
 

Werkschema 

1° fase: Grond = 45.000 euro, omheining = 6.200 euro, wel en motor = 1.600 euro, zandvulling = 2.000 

euro, toelating bouw = 750 euro en elektriciteitsaansluiting = 800 euro 

Dit voor een totaal van 56.350 euro.  Dit is al vereffend. 

2° fase: conciërgewoning en magazijn = 14.500 euro, factorie = 11.000 euro, watertank 2.000liter = 420 

euro, watertank bladeren = 140 euro, septicktank = 2.500 euro, tussenwal = 1.950 euro, poort = 1.650 

euro. Dit maakt 32160 euro, ook dit bedrag voor deze fase ligt klaar. 

Bij deze 2° fase moeten nog de persmachines bij gerekend worden. In totaal 8 hydraulische en 8 

mechanische persen worden voorzien. De kost voor een hydraulische is 900 euro en een mechanische 

600 euro. Dit budget van 12.000 euro moet nog bijeen gebracht worden. 

Wie wil een persmachine op zijn naam zetten? 

3° fase: 4 woningen = 36.000 euro, drinkwatertank = 2.300 euro. Totaal 38300 euro 

4° fase: 6 woningen = 54.000 euro septictank = 2.500 euro, regencollector = 1100 euro, drainagewerk = 

1.800 euro. Een totaal van 59.400 euro. Van de metalen overkapping tussen de huizen en de 

droogdraad, heb ik nog geen prijs. 



 

 



Voordracht in de school Sint Ludgardis Antwerpen op dinsdag 3 maart 2015. 

 

Het was geleden van 2006 dat ik in deze 

school mijn verhaal mocht vertellen. 

Terug uitgenodigd worden is voor mij 

veelbetekenend. Voor mij was het een 

zeer gelukkig moment om over mijn 

projecten te mogen vertellen. Ik voel me 

daarbij thuis, mijn projecten liggen me 

zeer nauw aan het hart. Maar wat ik ook 

voel is dat ook de leerlingen er niet 

ongevoelig voor waren. Zij luisterden 

gretig en stelden ook mooie vragen. 

Op 3 april, met goede vrijdag, mag ik de cheque van de sponsortochten in ontvangst nemen. 

 

Voordracht in “Klein-Seminarie” te Hoogstraten op donderdag 29 januari 2015. 

Bekijk het filmpje op de facebookpagina van het Klein Seminarie 
Hoogstraten:https://www.facebook.com/video.php?v=600325276734617 

 

 

Uitnodiging 

 
Benefietconcert met aperitief en diner op zondag 13 december 2015 om 11.30 uur en op zaterdag 12 

december vanaf 14.00 uur praatcafe in feestzaal Lambeer.Vredestraat Beerse 

 

 
 

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. 

Rekeningnummer: BE98 0013 7152 1493 

Tf: 014611988; gsm: 0499-748739; email: jozef.deschepper@telenet.be ; www.indiatrust.be 
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