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De Factorij 

Het eerste gedeelte is af wat betreft de gebouwen, ook 

de ingangen zijn toegankelijk gemaakt. Wanneer de zes 

huisjes klaar zijn, starten we met de inrit te plaveien, de aanplantingen kunnen dan afgewerkt 

worden. 

We hebben al enkele families hun nieuwe woonst en werkruimte laten bekijken. Zij zijn in de 

wolken en zullen hun uiterste best doen om alles zo ordelijk en even net te houden. Het zal 

heel veel moeite vragen maar wat zij zien, willen ze zo behouden. Ook zullen zij met volle 

overgave hun nieuwe job aanvangen.  

Ondertussen zijn 6 hydraulische persmachines geïnstalleerd en 8 mechanische, met dank aan 

de sponsors. Met de elektriciteitsmaatschappij (de staat) zijn er nog steeds besprekingen 

aangaande de contracten: handel en particulieren.   

Het is nu het goede moment om de Areka bladeren aan te kopen. Wij hebben daar 1.500 euro 

voor voorzien. Dit is ruim 100.000 roepies en voldoende voor een werking van 6 maanden. 

 

 
 

        
 

23.000 euro heb ik kunnen omwisselen in1.656.000 roepies, goed voor 4 volledig afgewerkte 

huisjes. Heel grote dank aan zovele gulle sponsors, grote en kleine. Dit geeft mij een grote 

verantwoordelijkheid maar die draag ik graag 



  

 

   

 

Dit gezin, vader, moeder en twee kinderen zullen weldra verhuizen naar Adi Malai Pudur, 

waar zij zullen werken en wonen. Hun huisje(?) zullen we afwerken en kan er een oud 

vrouwtje haar intrek innemen. Dit was de wens van Hans, Wim en Klaus, de Rotary-leden. 

 

Mijn eerste project: Idhaya Sudar 

Het was de bedoeling om nu in januari 2016 te starten met de bouw van de middelbare school 

maar helaas de administratieve molen maalt langzaam. Toch zullen in maart de werken 

kunnen aanvatten. De plannen liggen klaar en zijn goedgekeurd. Er wordt gestart met 8 

klaslokalen van 6,7m op 6,7m, toiletten voor jongens en meisjes. Dit is het gelijkvloers. Deze 

klaslokalen dienen voor 3 studiejaren, het 6
de

, 7
de

 en het 8
ste

 . Het eerste verdiep dan is voor 

het 9
de

 en het 10
de

 leerjaar. De laatste jaren, 11
de

 en 12
de

 ,  zullen gebouwd worden achter het 

opvanghuis, daar hebben we nog 4000m².  

Door nieuwe wetten is mijn bestaande school niet meer in orde; er mogen geen dakpannen 

meer gebruikt worden. We moeten dus de dakpannen vervangen door beton. Op zich geen 

probleem want de fundatie is sterk genoeg om zelfs een verdiep erop te plaatsen wat we ook 

zullen doen. De geraamde kosten zijn 6 Lakhs of 8.500 euro. Deze aanpassing zou vòòr juni 

2017 moeten uitgevoerd worden, zo niet: geen licentie. 

 

 



  

Avondklasjes 
Ook nu kunnen de kinderen in de wijk “Epiphany” naar een avondklasje gaan. We moeten 

wel een aanpassing doen. Op het dakterras gaan we een shelter bouwen met verlichting. De 

kosten hiervoor bedragen ongeveer 2.500 euro. 

We zijn nog steeds op zoek naar een locatie in de “Zilverwijk”. 

Deze kinderen waren weeral super-blij met hun nieuwe truitjes en schoolgerief. Bedankt 

lieve brei-moeders. 

 

Aperitiefconcert 
Noteer alvast in jullie agenda: Mies en ik nodigen jullie nu al uit voor het aperitiefconcert 

met diner op 9 oktober 2016 om 11.30 uur in Lambeer en voor het Praatcafé met 

diavoorstelling op 8 oktober 2016 in de feestzaal Lambeer van 14.00 uur tot 22.00 uur. 

 

 

De opbrengst van het concert-weekend 2015 bedroeg 4735 euro. 

Bedankt aan de vele aanwezigen en de vele sponsors. 

 

 

 



  

 

Alles vers van de winkel 

 

Er is heel veel corruptie, de mensen zijn het beu, zij stellen hun hoop op de verkiezing in 

mei 2016. Wij hopen dat het verandert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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