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Uitnodiging
Benefietconcert met aperitief en diner

Bouwen op een vuilnisbelt
Een initiatief van de vzw “Vrienden van Salem/India”
Jef De Schepper

Zondag 13 oktober 2019 om 11u30
Lambeer Vredestraat Beerse

Het “Khedeli ensemble” staat garant voor een onvergetelijke
middag gevuld met muzikale emotie en schoonheid.
Het 5-koppig ensemble Khedeli bestaat uit 3 vrouwen (Griet
Johnson, Greet Raus en Rita Verboven) en twee mannen (Guido Piqueur en Staf Willemsens). Inkom
volwassenen: €50, kinderen vanaf 12 jaar en studenten: €10. Inschrijven, graag vóór 5 oktober 2019 op naam van
VZW Vrienden van Salem met als rekeningnummer: BE98 0013 7152 1493
De factorij.

De productie van de
picknickborden loopt goed. Er
zijn al meer dan 10.000 stuks
verkocht. De tuin brengt een
fijne oogst op en dit reeds voor
het tweede jaar. Eén probleem:
apen lusten bananen,
kokosnoten en tomaten en onze
keffer kan er niet veel aan
veranderen, deze apen komen
in groep en dus moet onze
bewaker zeer alert blijven,
samen met de hond. Juni 2020 zal Antony met pensioen gaan en kan hij zich ten volle wijden aan zijn nieuwe
taak als bedrijfsleider van dit fabriekje. Hij zal dan, samen met zijn vrouw, aldaar definitief zijn intrek nemen.

Mijn eerste project: Idhaya Sudar
De werken aan de nieuwe school zijn in maart 2017 van start gegaan
en het gelijkvloers met 7 klaslokalen van 6,7m op 6,7m en de
toiletten voor jongens en meisjes zijn reeds een feit, zoals u in de
vorige verslagen hebt kunnen lezen. Ook is nu het eerste verdiep
klaar, daar zijn nu het 6de, het 7de en het 8ste leerjaar ondergebracht,
tevens de bib, de computerklas en een laboratoriumklas.
De medewerking met de orde van Pallottines gaat niet door, zij zien geen
mogelijkheid, in een tamelijk korte periode van 2 à 3 jaar, een steun te
kunnen zijn.
Door druk van het gouvernement willen we starten aan de tweede
verdieping, die dan zal dienen voor de vier laatste jaren van het secundair
onderwijs. Een prijskaartje van 90.000 euro, de school zal dan in zijn geheel
afgewerkt zijn inclusief het labo, bib, IT-klas, speeltuigen speelpleinen,
groen en schaduwbomen.
Adres van de school:
Crown Matriculation School, 7th Mile Busstop, Minnampalli, Salem-636106

Avondklasjes en breigoed

Alle kinderen houden van tekenen en van mooi warm
breigoed. Bij mijn vorig bezoek heb ik aan 80 kinderen
kleurpotloden kunnen uitdelen, gesponsord door Rudi en de
wollen breigoederen door vele breimoeders o.l.v. Agnes.
Rudy en Agnes keihard bedankt.
Zelfs de vrijwillige leerkracht kan het niet laten en doet ook lustig mee. Op vraag van
de kinderen, heeft één klasje nu 3 uren per dag bijscholing, in plaats van 2 uren, en zes dagen
per week. Hun resultaten in de school zijn zeer goed.

Bezoek Kitchipalam, de vuilnisbelt van Salem.
Veel is er niet gewijzigd. Enkele huisjes, 4 in aantal, hebben een kleine restauratie gekregen zoals enkele
nieuwe dakpannen, shelter voor hun woning gebouwd, een deur hersteld, de vloer in huis terug met cement
hernieuwd. Onze hoop is dat enkele bewoners naar onze fabriekje willen verhuizen, nog dit jaar. Er zijn genoeg
gegadigden maar enkele echtgenoten lusten te graag sterke drank en dat kunnen we echt niet tolereren. Wij kijken
uit naar weduwen met kinderen en het liefst kinderen onder de 14 jaar, zodanig dat wij deze kinderen naar de
school kunnen sturen.

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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