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Mijn eerste project: Idhaya Sudar 

 

Onze nieuwe school omvat een kleuterklas, zes lokalen voor de lagere school en zes lokalen voor de middelbare school. 

Toiletten zijn voorzien op elk verdiep, gescheiden van de klaslokalen, links de jongens en rechts de meisjes. We hebben 

nog een bibliotheek een lerarenkamer een labo en een I.T-lokaal nodig en als laatste een directiekamer. Het gelijkvloers en 

eerste verdiep, samen met de toiletten zijn volledig in orde. 5 klaslokalen zijn uitgerust met een digitaal bord.  

Er rest ons nog het tweede verdiep te voltooien zodat we de licentie voor de laatste vier jaren kunnen aanvragen. Dit heeft 

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. Om onze licenties te behouden moeten we de ruwbouw van het tweede verdiep 

klaar hebben tegen eind mei 2020. De maand mei is de geschiktste tijd om de werken uit te voeren, het is namelijk de 

vakantie maand. Wanneer de ruwbouw klaar is of toch begonnen aan de werken dan zijn we zeker voor het behoud van 

onze licenties. Om deze werken uit te voeren hebben we ongeveer 30.000 euro nodig. De overige 60.000 euro zijn voor de 

aandeelhouders, een groep van 9 personen. 

Lijst van de directors 

Naam     GSM    

1  K. Rajendran (tevens voorzitter ) 750.2210.000 

2  R. Rajendran    948.9009.596 

3  C. Babu    944.3936.545 

4  M. Dhanasekar    790.4734.723 

5  T. Kalaiselvan    975.0537.011 

6  M. Sakthivel    971.9955.451 

7  V. Muthukumar    909.2475.823 

 8    Shahjahan    984.2048.090 

 9    Kanan    994.3545.191 

    Idhaya Sudar, Narashiman      944.3230.427 

 

Adres van de school: 

Crown Matriculation School, 7th Mile Busstop, Minnampalli, Salem-636106 India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
De Factorij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is plaats om fruitbomen, groenten, kruiden en bloemen te planten zoals: Aloë, bonen, chili, munt, brinjal, 

currybladeren, granaatappel, …….en kippen. 

De productie van de picknickborden loopt goed. De tuin brengt een fijne oogst op en dit reeds voor het derde jaar.  

 

Elektriciteit is kostelijk en is goed te vergelijken met onze prijzen, daarom zijn we 

gestart met het plaatsen van zonnepanelen, goed voor 2Kw. Deze bron is voldoende 

voor de 7 woningen en de fabriekshal voor de werking van licht en waaiers. De kost 

is 2.5 Lakhs of 3.400 euro. Graag zouden we nog 5Kw aan zonnepanelen willen 

plaatsen voor de werking van de persmachines, het kostenplaatje is 8.500 euro. Maar 

dit is dan voor later 

 

 

 
Expenditure Details of Solar Power Installation in Adimalai puthur 

 

SL 

No 

ITEMS  RATE (INR) 

1 Solar Panels   6 Nos 84 ,000 

2 UPS  3.5 KV   40,000 

3 150 AH  LEAD ACID BATTERIES   4 NOs 68,000 

4 LED Street Lights         6 Nos   4,800 

5 Steel Stands for Solar Panels  3 Nos 27,000 

6 Battery , UPS Storage Steel Box 15,000 

7 Electrical wires , Switch Boxes and fixing charges   7,000 

 TOTAL 2,45,800 INR of 

3.400 euro 

Thank you .Thank you very much  for every one who helped this project which is very useful especially during night- 

time because in Adimalai puthur often power cut is common daily . 

 With best regards.     Antony 

 

 

Avondklasjes 

 

Onze kinderen doen het fantastisch. Ik ben er zeer trots op maar zij evenzeer en beloven hun best te blijven doen. Twee van 

deze studenten zijn hun twee laatste jaren bezig van het middelbare en hun jaar-schoolgeld bedraagt 15.000 roepies elks. 

Hun ouders zijn niet bemiddeld en daarom helpt onze Trust hen. Antony betaalt de rekening, 30.000 roepies (400 euro) 

rechtstreeks aan de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Hout…….Out……Oud……maar we doen verder, dankzij de grote steun 

van vele mensen. 

 Viering van onze Eeuweling Jan Nagels: 2000 Euro. 

 Zingen met Onnozele Kinderen te Turnhout en dit voor reeds 

  de 16de keer: 650 Euro. 

 Het koor Egidius zong op Oudjaar 600 Euro bijeen. 

 Het aperitiefconcert werd gesponsord, reeds 15X, door BVBA 

 Van Echelpoel en door het ensemble Khedeli. (zang Georgië). 

 Opbrengst bedroeg: 4.368 euro. 

 Het GROS Kalmthout: 750 euro. 

 Ontwikkelingshulp De Brug Kalmthout: 1650 euro. 

 Vastentocht StJozefinstituut Essen: 500 euro 

 Drukkerij Daneels: alle drukwerken. 

 O.S.J. Prioraat Lage Landen: 1500 euro 

 Karuna VZW Westmalle: 500 euro 

 Studiebureel Raeymaekers: 1000 euro 

 Reva Tersig VZW Wieze: 2.500 euro 

 Solidariteitsraad Beerse: 250 euro 

 Ontwikkelingssamenwerking Beerse: 700 euro 

 Aurora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ensemble Khedeli       Egidius 

 

Uitnodiging India-Weekend 17 en 18 oktober 2020 in Lambeer Beerse  

 

Zaterdag 17 oktober van 14.00 uur tot 18.00 uur: praatcafé 

Zondag 18 oktober aanvang om 11.30 uur 

Aperitiefconcert en diner met een optreden door Sjakosj. 

Sjakosj is een a capellagroep bestaande uit 6 

madammen, Els, Elke, Greet, Eva, Veerle en Gerda.       

6 vrouwen met elk hun eigenheid, stijl, stemkleur en 

natuurlijk ook een eigen sjakosj ! In die sjakosj heeft 

ieder van hen haar unieke portie aan zangervaring en 

specifieke kwaliteiten opgeslagen en daar maken ze bij 

het zingen graag gebruik van. Deze dames brengen een ruime waaier aan nummers; van trage nummertjes, tot pop, rock of 

folk, … een meezinger of een ingetogen Afrikaans slaaplied, ze proberen graag alles uit. En ook al zijn ze zo verschillend, 

het zingen brengt hen bij elkaar en daar genieten ze van. Ook benieuwd wat deze lady’s allemaal uit hun sjakosj kunnen 

toveren?  

Je kan nu al plaats reserveren. 

Inkom volwassenen: €50, kinderen vanaf 12 jaar en studenten: €10. Inschrijven, graag vóór 12 oktober 2020 op naam van 

VZW Vrienden van Salem met als rekeningnummer: BE98 0013 7152 1493 

 

 

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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