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Jef De Schepper 

Lieve vrienden, 

Wij, Antony met Chyriya en Jef met Mies, willen jullie 

heel hartelijk bedanken om de steeds blijvende steun 

aan de mensen in het verre India. 

Ooit las ik een mooie spreuk bij de ingang van een kerk. 

Het was op weg naar Santiago de Compostella. Bij een 

groot kruisbeeld was een hand van Jezus voor zijn mond 

gebeeldhouwd in plaats van aan het kruis genageld te 

zijn. Hier las ik: Bewaar de stilte zodat de stilte u kan 

bewaren. Zo ook wensen wij jullie een stille en heilige nacht en een corona-vrij 2021. 

Het bijzondere talent waarmee ieder mens is toegerust, is het talent van de liefde. Laten we dat in de 

toekomende tijd uitstralen. 

Ja, ook ik heb last van al die 

corona-perikelen. Echt géén 

sociale contacten mogen 

hebben, dat wordt stilaan een 

zeer moeilijke opgave voor 

mij. Dat is totaal tegen mijn 

eigen doen. En dan ben ik nog 

bij de gelukkigen; gezond, 

kinderen, met twee, een 

hofke, geburen, op pensioen, 

kan winkelen, telefoon, 

computer, warmte…enfin ik 

ben nog bij de gegoeden. 

Maar ik besef dat niet 

iedereen dat geluk en die 

warmte heeft. Overal ter 

wereld leven mensen in zware armoede en door deze pandemie worden deze mensen haast vergeten. 

Zoals jullie weten leef ik heel erg mee met mijn vrienden in Salem/India.  

Mijn oproep voor voedselpakketten heeft veel goed gemaakt: 4.800 euro. Deze nood kan nog steeds 

gelenigd worden, er is nog een klein budget over.  

Mijn oproep om schoolgelden voor 7 studenten is niet volledig gelukt, nog 3 studenten uit 2 families 

hebben uitstel tot betaling gekregen (ongeveer 1.500 euro) maar dat komt wel in orde. 

Mijn oproep voor het nieuwe project ‘Geitenkwekerij te Adi Malai Puthur’ heeft 7.200 euro 

opgebracht. Materialen voor de bouw van de shelter zijn besteld, we hopen na het regenseizoen (half 



november tot half december) aan de werken te beginnen. De raming voor heel de kwekerij bedraagt 

11.800 euro dus nog een tekort van 4.600 euro. 

Materialen voor het bouwen van de shelter voor de geitenkwekerij. 

 

Project: Idhaya Sudar 

Dear Jozef,       Greetings! After the phone call I have prepared the estimate for completion of school 

building. I have split it in phases so that it will be easy for completion. As I have mentioned the time 

frame in two parts one is January 2021 to May 2021 Phase 1 and Phase 2 (Needed for extension of class 

9), the second time frame is June 2021 to December 2021 Phase 3,4 and Phase 5 (If it is completed, you 

will witness the completed building next year end).  After speaking with you an idea flashed and spoke 

with the education department officials also. We have a possibility to have Class 11 and Class 12 in the 

same block. For that we just need 2 class rooms more (which can be done in first floor and second floor 

above the stage and portico). I have also included that cost in the schedule. So if everything goes well 

when you come here, it will be a complete school. To start with when we have Rs.1325000 (Thirteen 

lakhs and twenty five thousand) we can start the Phase 1. If we start by January 2021 (maximum) we will 

be able to finish the necessary parts by May 2021 for the extension of class 9. Hoping for the Best. 

 Narasimhan 
 

 



 THE ESTIMATE FOR THE COMPLETION OF SCHOOL BUILDING PROJECT 

 

Preferred TIMING for completion 

Sl.No PHASE COMPLETION 
PREFERRED 

1 Phase 1 and Phase 2 Starting by January 2021 
and complete by May 
2021 

2 Phase 3,4 and 5 Starting by June 2021 
and complete by 
December 2021 

 

 

 

Sl.No Work Details  Phases Amount For Each 
Phase 

1 Stair Room 1 700000  
PHASE 1 

1325000Irps 
15.500 euro 

2 Water Tanks – overhead 
(10000 Ltr capacity) 

1 325000 

3 Class Room Partition 1 300000 

4 Window grills 2 300000  
PHASE 2 

1560000Irps 
18.400 euro 

5 Doors 2 210000 
6 Plastering Including first 

floor pending works 
2 725000 

7 Electrical (pre plastering 
works) 

2 325000 

8 Window 3 250000  
PHASE 3 

1270000Irps 
15.000 euro 

9 Toilet Blocks (Plumbing, 
fixing and doors) 

3 425000 

10 Electrical (post 
plastering) 

3 220000 

11 Flooring (tiles) 3 375000 
12 PCC for Roof (finishing 

the roof top floor) 
4 275000  

PHASE 4 
1175000Irps 
14.000euro 

13 Two class rooms 
EXTRA(with V boards) 

4 900000 

14 As per elevation 5 250000 PHASE 5 
835000Irps 
9800 euro 

15 Painting and Hand rails 5 585000 

 TOTAL  72.700 euro Rs. 6165000 



 

De school nu 

 

 

 

 

 

 

De school afgewerkt 

 

 

Voorlopig zijn de scholen nog gesloten, enkel online wordt er les gegeven. 

Groeten en hartelijk dank om de steun en dit al vele jaren lang. 

Blijf allen gezond. 

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 

http://www.indiatrust.be/

