
Beste vrienden allemaal, 

 

Oef, we zijn met Covid-19 bijna klaar, maar dat is niet overal het geval. Daarom nog 

maar eens een bedelbrief. Het eerste gedeelte gaat over enkele patiënten die zeer 

slecht behuisd zijn en het tweede gedeelte over de school.  

 

Greetings from Antony. How are you. Here all are fine . My Work is going nicely , now 

I am visiting my patients .Next year i will 

be retired my job .So I plan to do my 

patients . Now i have a small car supported 

by you , i will use this car for my Leprosy 

related work . I have 1510 Deformity patients 

in Salem District , 862 Deformity patients in 

Namakkal District . They are living in a very 

poor condition .They need our support. Here 

with i send two proposals for Housing which 

needed as early as possible. Now the covid 19 

destroyed many lives .There is no income no 

job. So they request our support ,it will be 

very useful and improve their life if we 

supported . Thank you for all.  Antony and 

Family. 

Groeten van Antony. Hoe is het met je. Hier is alles goed. Mijn werk gaat goed, nu 

bezoek ik mijn patiënten. Volgend jaar ben ik met pensioen. Dus ik ben van plan om 

mijn patiënten te blijven bezoek. Nu heb ik een kleine auto die door u is gesponsord, 

ik zal deze auto gebruiken voor mijn lepra-gerelateerde werkzaamheden. Ik heb 1510 

misvormingspatiënten in het district Salem en 862 misvormingspatiënten in het district 

Namakkal. Ze leven in een zeer slechte staat. Ze hebben onze steun nodig. Ik stuur 

twee voorstellen voor het herstellen van de woningen. Nu heeft de Covid-19 veel levens 

verwoest. Er is geen inkomen, geen baan. Dus ze vragen onze steun. Bedankt voor alles. 

                                                                                                                                                         

CHELLAMUTHU  S/O Muthusamy, 50 jaar. Chellamuthu 

is blind en met misvormingen aan handen en voeten.  

Zijn gezin bestaat uit zijn vrouw en drie 

kinderen. De oudste heeft werk als koelie en de 

ander twee jongens studeren nog. Het is niet 

mogelijk enig werk te doen door zijn blindheid en 

zijn melaatsheid. Zijn inkomen is een 

gehandicapten-pensioen van 1.500 roepies of 18 

euro/maand. Chellamuthu heeft een kleine hut, 

hetwelk totaal niet voldoende is om een beetje 

comfortabel te leven. Het voorstel is om te 

renoveren met een nieuw toilet (wasplaats en wc). 

Het dak moet vernieuwd worden en de vloer 

betegeld. Bepleistering van de muren en 

schilderwerken moeten de afwerking vervolledigen. De totale kost is: 172250 roepies of 

2.250 euro 

PALANIAMMAL W/o Subramani ,  78 jaar. Haar beide 

handen en voeten zijn zwaar misvormd.  Palaniammal 

is weduwe en leeft samen met haar kleinzoon. Ze is 

niet in staat om enig werk te doen. Ze runt het 

huishouden met een inkomen van een gehandicapten-

pensioen van 1.500 roepies of 18 euro/maand.  

Palaniammal heeft een klein pannenhuis, welk 

onvoldoende is voor haar om te leven, zeker, als 

je weet dat zij ongeveer 1 km moet gaan om naar 

een toilet te gaan (openbaar). Onvoorstelbaar!  

Wij stellen voor om een kamer en een toilet te 

bouwen, de onkosten hiervoor bedragen ongeveer 

3.500 euro of 280.000 roepies. 



 

 

 

Dear Jozef, 

Greetings and hope everything is good with you 

and the family. Here there is a news from the 

government that schools can reopen from 1st 

September 2021 (for classes 9,10,11 and 12). And 

the government will consider opening the schools 

for class 1 to class 8 after 15th of September. 

If the school is opened as per schedule it means 

that schools are reopening after long gap (almost 

17 months).  

The schools are instructed to open with following 

the covid protocols and necessary preventive 

measures. For our school, we need to complete 3 

things to start the school on time. First thing 

is we have to fix up a permanent water tank (all 

these time, we were using temporary and old water 

tank which is damaged and no longer can be used. 

since we have the roof of the last floor done, we 

must have permanent water tank. Secondly we need to cover the stair room with sheet roof 

(to stop rain water coming till downstairs) and also 2 steel doors on the top floor (to 

keep is close so that children do not enter the terrace (roof top). In our earlier estimate 

I have mentioned about water tanks built with concrete, but now we have planned to make it 

with plastic tanks to reduce the cost. We may need Rs.4,00,000 for sheet (800 sqfeet (one 

side) X 2 (both sides) X 250 (rate / sft)) For water tanks (2 nos) and Steel gate (2 nos) 

and connecting the water talk (plumbing) we need Rs 1,50,000 (In earlier estimate only for 

tank we needed 325000 for concrete, but with plastic tanks the cost is reduced). So if we 

have Rs. 5,50,000 (Five lakh fifty thousand) we can complete this works and we will be 

ready to open the school when government gives a announcement. This is mandatory need when 

school starts as we need water for students safety to stop them going to 

terrace.           Narasimhan 

 

Beste Jozef, 

Groetjes en hoop dat alles goed is met jou en de familie. Hier is er nieuws van de overheid 

dat scholen vanaf 1 september 2021 weer open mogen (voor de klassen 9,10,11 en 12). En de 

regering overweegt om de scholen na 15 september open te stellen voor klas 1 t/m 8. Als de 

school volgens schema wordt geopend, betekent dit dat de scholen na een lange periode 

(bijna 17 maanden) weer open gaan. 

De scholen krijgen de opdracht om open te gaan met het volgen van de covid-protocollen en 

de nodige preventieve maatregelen. Voor onze school moeten we 3 dingen afronden om de 

school op tijd te laten beginnen. Het eerste is dat we een permanente watertank moeten 

repareren (al die tijd gebruikten we een tijdelijke en oude watertank die beschadigd is en 

niet meer kan worden gebruikt. Aangezien we het dak van de laatste verdieping hebben 

gedaan, kunnen we een permanente watertank plaatsen. Ten tweede 

moeten we de trapruimte afdekken met een afgesloten ruimte op 

het dakterras(om te voorkomen dat regenwater naar beneden komt) 

en ook 2 stalen deuren op de bovenste verdieping(zodat kinderen 

het dakterras niet kunnen betreden). In onze eerdere schatting 

heb ik het gehad over watertanks gebouwd met beton, maar nu 

zijn we van plan om het te vervangen met plastic tanks om de 

kosten te verlagen. Dus als we Rs. 550.000 roepies of 7.500 

euro hebben, kunnen we dit werk voltooien en zullen we klaar 

zijn om de school te openen wanneer de overheid een 

aankondiging doet. De studenten mogen absoluut niet op het 

dakterras komen, veiligheid moet gegarandeerd zijn.             

 

Mensen gelukkig maken is een droom van 

gelukkige mensen. 

Vzw Vrienden van Salem/India. 
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