
  

Jef De Schepper 
Verslag werkbezoek 

vzw Vrienden van Salem/India aan het Bouwproject-

Salem, 

3 november 2016 / 24 november 2016. 

 

De Factorij 

Het eerste gedeelte is af wat betreft de gebouwen, ook de 

ingangen zijn toegankelijk gemaakt. De zes huisjes zijn nog 

niet klaar, niettegenstaande de aannemer de belofte had 

gegeven deze huisjes 

in-stap-klaar zouden zijn, half november 2016.  

 

De buitengevels moeten nog bepleisterd en geschilderd worden, dan nog 

de vloeren gelegd. Tussen de twee rijen huisjes komt dan nog de 

lichtkoepel. De inwijding zal dus voor later zijn, ik kan en ga er nu niet 

een datum opplakken. Met het plaveien van de inrit kan dan gestart en de 

nodige aanplantingen gedaan worden. Als laatste werken gaan we nog de 

resterende 400m² grond bewerken met de hulp van Dr.R.Saravanan 

(www.bmerf.org) en een shelter bouwen om buitenhuis te koken. 

We hebben al enkele families hun nieuwe woonst en werkruimte laten 

bekijken. Eén familie woont reeds op de 

campus,een moeder met 3 dochters. De 

meisjes zijn 13 en 15 gaan nu hier in de 

buurt naar school met een gloednieuwe 

fiets. Moeder en de oudste dochter (18) 

zijn reeds in de factorij aan het werk.  

Ondertussen zijn 6 hydraulische 

persmachines geïnstalleerd en 8 

mechanische, met dank aan de sponsors. Eindelijk zijn we klaar met de 

besprekingen met de elektriciteitsmaatschappij (staatsdienst) aangaande 

de contracten: handel en particulieren.  

                                                                            

 

Hier is dus nog veel werk aan de winkel, maar aan het eind zal het een 

klein aardsparadijs zijn met 7 gelukkige families. En dit dankzij u allen. 

 

http://www.bmerf.org/


  

 

Hier is plaats om fruitbomen, groenten, kruiden en bloemen te plantern zoals: Aloe, bonen, chili, munt, 

Brinjal, currybladeren, granaatappel, ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Mijn eerste project: Idhaya Sudar 
 

Het was de bedoeling om 

in januari 2016 te starten 

met de bouw van de 

middelbare school, 

intussen is het nu zeker 

dat vóór 15 januari 2017 

de werken zullen 

aanvatten. Er moest 

gewacht worden op het 

aanpassen van de 

bestemmingsgronden, 

van landbouwzone naar 

schoolzone. Dit is nu een 

feit. Doordat we aan deze 

school beginnen zal ook 

automatisch de licentie 

voor de lagere school verlengd worden .De plannen liggen klaar en zijn goedgekeurd. Drie verdiepingen, 

elk verdiep telt 8 leslokalen en toiletten  

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

worden en de klaslokalen zijn te klein. Deze lokalen zullen een andere functie krijgen. 

Vanuit de vzw “Vrienden van Salem/India” heb ik 11.000 euro of 800.000 Indian Roepee geschonken aan 

mijn eerste project:”Idhaya Sudar” Daarmee is dan ook onze partnership vastgelegd. 

 

 

Aperitiefconcert 
Noteer alvast in jullie agenda: Mies en ik nodigen jullie nu al uit voor het aperitiefconcert met diner op 8 

oktober 2017 om 11.30 uur in Lambeer en voor het Praatcafé met diavoorstelling op 7 oktober 2017 in de 

feestzaal Lambeer van 14.00 uur tot 19.00 uur. 

De opbrengst van het concert-weekend 2016 bedroeg 5640 euro. 

Bedankt aan de vele aanwezigen en de vele sponsors. 

 

 

Kerst en nieuwjaarswensen 
                                                        

 VREDE GEZOND   BLIJ 

 

LICHT  GASTVRIJ  SOLIDAIR 

 

 

  KLEUR   ZUURSTOF 

 

 

MOED   VREUGDE 

 

 

 

  LIEFDE 

 

 

 

         ZALIGE KERST GELUKKIG NIEUWJAAR 

 



  

Geldstory 

 
De verkiezing in mei 2016 hebben niets veranderd of toch… 

Ik heb de gewoonte de meegebrachte euro’s zo vlug mogelijk om te wisselen, dus nu ook. Ik bel mijn 

contactman bij het wisselkantoor 

op en twee dagen later is 40.000 

euro omgewisseld in bijna 

3.000.000 roepies. Nog eens twee 

dagen later zijn al die roepies niks 

meer waard, enfin voorlopig toch 

niet. Al de biljetten van 1.000 en 

500 roepies zijn vervallen. De 

regering wil zo de strijd aangaan 

tegen drugs- en zwartgeld. 

Iedereen in India (1.2 miljard 

mensen) moet naar de bank en kan 

maximum 4.000 roepies oude 

biljetten inwisselen en dit 

gedurende 5 dagen. Protest alom. 

De regering verlengt de tijd tot 30 

december 2016 maar dan enkel 

nog tot 2.000 roepies. Miserie, 

miserie. Zij, meestal de rijken en 

de begoeden die een bankrekening 

hebben, kunnen al hun gelden op 

die rekening plaatsen en dan 

rekeningen vereffen via de 

bank(controle). In mijn geval is er 

geen probleem: de aannemer 

aanvaardt de oude biljetten: 

1.400.000 roepies, alsook voor de participatie met de nieuwe school: 800.000 roepies. Zij kunnen die 

bedragen simpelweg op hun rekening plaatsen. De overige gelden werden verdeeld over 4 rekeningen 

Antony, Chiryia en hun twee studerende kinderen Joshi en Priya. Deze gelden behoren wel toe aan onze 

trust St.Josephs Friends/Salem. 

 

 

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.  

Rekeningnummer: BE98 0013 7152 1493  
Tf: 014611988 of 0499748739; email: jozef.deschepper@telenet.be Website: www.indiatrust.be 
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