
Jef De Schepper   
  
Verslag werkbezoek 

 vzw Vrienden van Salem/India 

aan het Bouwproject-Salem. 

4 januari 2018 / 18 januari 2018. 

 

Mijn eerste project: Idhaya Sudar 

De werken aan de nieuwe school zijn toe aan het eerste verdiep. Dit verdiep is dan ook een 

kopie van het gelijkvloers; 7 klaslokalen met links en rechts de toiletblokken. Deze werken 

zouden tegen 1 juni klaar kunnen zijn zodat het 6de,het 7de en het 8ste leerjaar kan starten. 

De nodige fondsen zijn op dit ogenblik niet voldoende. Er is een tekort van 10 Lakh roepies 

wat in onze munt betekent 14.500 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary Hoogstraten wil ons helpen met een “Global Grant”. 

2 schoolbussen, nieuw, 30 zitplaatsen: 41.000 euro 

Projector en smart class, 5 klaslokalen 12.500 euro 

Toiletten voor 400 studenten    7.500 euro 

Computer Lab, 30 sets   16.000 euro 

 

 

 

Pongal Festival 
Pongal is een vierdaags oogstfeest dat gevierd wordt in 

Tamilnadu. Het is het meest 

populaire Hindu festival van 

het jaar, vier dagen van 

dankzegging aan de natuur. 

Pongal is een Tamil woord 

en komt van “koken en 

januari”. Dit feest wordt 

gehouden gedurende het 

seizoen wanneer rijst en 

andere granen, suikerbiet en turmeric worden geoogst. Turmeric 

is een essentieel ingrediënt in de Tamil-keuken. 

 



Bezoek Kitchipalam, de vuilnisbelt van Salem en de factorij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: The Factory 

 

2/93 Aramanurvillage, Adi Malai Puthur     

Harur Mainroad 

Salem 636122 

India 

Gsm: 00-91-944.3663.458 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Het project dat opgestart is in 2014 is klaar. Nu, na het groot schoolverlof, maand mei, zullen 

4 huisjes van de 7 bewoond worden. Deze site is in augustus 2017 plechtig ingewijd en 

geopend. De 7 gezinnen zijn gescreend en zullen met mondjesmaat van de vuilnisbelt 

verhuizen naar hun nieuwe woonst. Dit is een kwestie van “aanpassen”, het is werkelijk voor 

hen een zeer grote ingreep. Op dit ogenblik woont er reeds één familie, vader die melaats is, 

met moeder en 2 niet schoolplichtige kinderen. Vader is watchman en tuinman. De moestuin 

staat vol met allerlei groenten en fruit. Prachtig, maar we moeten nog iets voorzien om de 

apen weg te houden, die lusten ook dat lekkers.  

We moeten nog wel een shelter voorzien, een kookruimte, die is absoluut nodig daar onze 

nieuwe bewoners de gewoonte hebben hun potje te koken het dichtst bij de voordeur en dat 

kan echt niet. 

 

UITNODIGING 

Benefietconcert met  Aperitief en Diner  met The 4 Aces  

Zondag 30 september 2018 om 11.30 u 

Feestzaal Lambeer Vredestraat Beerse. 

Inkom volwassenen: €50 , 

kinderen vanaf 12 jaar en studenten: €10 

Inschrijven, graag vóór  25 september 2018 

VZW Vrienden van Salem 

Rekeningnummer: BE98 0013 7152 1493 

Het 'Four Aces Guitar Quartet wil de wereld van de 

klassieke gitaarmuziek ontdekken en uitbreiden met een mix van klassieke muziek 

gearrangeerd voor kwartet van componisten als Bach, Puccinni en Ravel, originele 

kwartetmuziek van vooraanstaande componisten als Paulo Bellinati, Dusan Bogdanovic en 

Patrick Roux en ook met eigen arrangementen van jazz, pop en andere genres muziek.  

Met een vleugje humor erbij staat een concert van het 'Four Aces Guitar Quartet' garant voor 

een onvergetelijke middag  gevuld met muzikale emotie en schoonheid.  

• Bart Venken - Gitaar 

• Inti de Maet - Gitaar 

• Menno Buggenhout - Gitaar 

• Stein Verrelst - Gitaar 

http://download.dalicloud.com/fis/download/1386e1f2f3a124748ece9ec6238a9256/46d76a68-aab0-4058-aa9e-60a75baab28d/FAGQ.jpg


Het laatste benefietconcert van oktober 2017 was weer een mooi succes, iets meer dan 5000 euro. Dit 

dank zij vele sponsors en trouwe volgers. Niet te vergeten onze musici die het concert gestalte gaven: 

Gerd Van Riel, Ann De Schepper en Kris De Schepper. 

Ook een speciale dank aan bvba Van Echelpoel die het diner en het aperitief volledig heeft 

gesponsord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  

jozef.deschepper@telenet.be ;  

www.indiatrust.be 
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