
Nieuwsbrief december-januari  2021-2022. 

Aan allen een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar 

“Aandacht hebben voor mensen in armoede die meestal geen huis hebben om in te wonen”, dat is een feit. En 

niet alleen dicht bij ons, ook buiten onze grenzen, maar dan in veel zwaardere omstandigheden. De 

coronacrisis laat ons zien wat afstand en isolatie voortbrengen: niet veel goeds, geen werk>>>>geen 

geld>>>>geen eten. Ik wil leven in een wereld zonder grenzen. Ja, Salem/India is ver van ons bed maar de 

situaties zijn zeer erg, mensonterend. Graag zou ik, met jullie hulp, enkele gezinnen hun schamel huisje 

willen aanpassen ook op hygiënisch vlak, door watervoorziening ,een toilet, elektriciteit zodat er een lampje 

kan branden in de vroege donkere  avonden. Misschien kunnen wij wel dat lichtje zijn. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En hoe staat het met de geiten- en de kiekenkwekerij?  

In Adi Malai Puthur zijn er 300 kippen op onze boerderij en 10 

geiten met 3 nieuwe kalfjes. Wanneer de situatie verbetert en 

normaal wordt, plannen we opnieuw de productie van de 

picknickborden.  

Een familie, geïnfecteerd met melaatsheid, zal in januari, in een van 

onze huisjes op de site, komen wonen. Op dit ogenblik wonen er 4 

families en hebben zij elks hun job in de factorij: een bewaker die 

ook het terrein onderhoud en tevens aan de persmachines staat, en 

nog een tweede werker aan de persmachines, iemand voor de 

verzorging van de geiten en een iemand om de kippen te 

verzorgen. In januari komt dan er nog een familie erbij, zodat er 

dan 5 huisjes  bewoond zullen zijn.  

Elke familie krijgt een loon van 5000 tot 8000 roepies per maand, 

plus gratis inwoon in de huisjes. Een euro is 80 roepies. 
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Project: Idhaya Sudar, 

Eindelijk mogen de scholen terug open, terug voltijds les, 20 maanden later. We zijn dan 1 november 2021. 

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 monteren(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 plastieken 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. Deze werken zijn volledig 

afgewerkt.  

Na dat de school op 1 november openging, was er veel regen in Tamilnadu en vooral 

overstromingen in Chennai. Wij (Salem) kregen ook goede regens en er was water in onze rivier. 

Dus meer dan 10 dagen waren de scholen gesloten vanwege de regen. Tien dagen terug was er een 

team van ambtenaren om ons schoolgebouw te bezoeken voor controle. Vandaag kregen we van de 

afdeling educatie informatie over het bezoek en wat er van ons verwacht wordt. 

- Door de hoge waterstand moeten we nu de omheining realiseren. Veiligheid voor onze 
kinderen!  De onkost voor deze omheiningsmuur is geraamd op 7500 euro. 

- Het Hooggerechtshof heeft alle particuliere scholen opgedragen een storting te doen van een 

bedrag gelijk aan de jaarsalarissen van leraren en andere werknemers  in een 

genationaliseerde bank, om het levensonderhoud van leraren en werknemers te verzekeren. 

Dit moet gebeuren binnen een tijdsbestek van 6 maanden.  

- Totale schatting voor de absolute werken zijn Rs.17,45,000 (22.000 euro) en voor de 
omheiningsmuur totale lengte is ongeveer 3000 lopende voet (900 meter). Hierin is de voor- 
en achterkant van school 1000 voet ca. De kosten van kant-en-klare prefab plaat voor 1 
vierkante voet is Rs.105. Voor 6 voet hoge kosten voor 1 lopende voet is (105X6) Rs 630. 
Dus voor 1000 lopende voeten is Rs.6,30,000 (7500 euro).Deze twee punten zijn speciaal 
voor onze school. We moeten het dus af maken. Voor de Borg zijn ook alle andere scholen in 
gesprek. We hebben ook meer dan 6 maanden tijd. We kunnen dus wachten op het 
eindresultaat. Als we dit voor juni 2022 kunnen doen, zijn we veilig bij de overheid. 
 

Mensen gelukkig maken is een droom van 

gelukkige mensen. 

Vzw Vrienden van Salem/India. 
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