VERSLAG REIS SPS NAAR INDIA 12-24 JANUARI 2015
Reizigers
Paul Boels
Frank Nelissen
Richard van der Naald i.v.m. Rotary Micro Finance Project
Wynand Vogels, landbouw-expert
Frans en Annelies Langen, vrienden SPS
Dinsdag 13 januari ca. 5.00 uur A.M. aankomst Chennai.
Vlucht Dusseldorf- Abu Dabi-Chennai
Paul raakte op de vlucht Abu Dabi/Chennai in gesprek met Indiase vrouw, Matti, afkomstig uit
Chennai, maar al 12 jaar woonachtig in NewYork met Indiase man en 2 kinderen.
Gesprek kwam bij het doel van onze reis, het bezoeken van projecten SPS in Tamil Nadu.
Verteld over Frans Schlooz en de activiteiten van de stichting.
Vrouw vroeg spontaan, of ze een gift mocht doen en gaf mij 3000 Rps, ca. €40. Dat geld aan Raj
gegeven als eerste gift voor SPS India. Daarvoor voucher getekend.
Kopie van deze voucher door Raj aan schenkster gestuurd.
Kleine gift, maar leuk historisch moment voor SPS India.
Op de dag van aankomst 's middags naar Beatitudes,( het grote scholencomplex in Vyasarpadi
Sloppenwijk) met 2300 leerlingen, bejaardenhuis, 2 internaten etc.
Klein computercentrum, door ons recent betaald (€3500) geopend. Ca. 20 (oude) computers. Ook
en vooral outsiders kunnen hiervan gebruik maken met instructie over het gebruik.
Kleine maar zeer nuttige investering.
Om 17.00 uur ontmoeting met S(elf) H(lep) G(roups)
Eerst met de 8 staffmembers. Deze staf van vrouwen begeleidt de 200 SHG’s en houdt toezicht.
Fulltimers, betaald door Don Bosco provincie. Zijn dagelijks van 9 tot 7 bezig.
Een SHG bestaat uit 10 tot 20 vrouwen. Zij bezoeken de vrouwen. 2x Per maand zijn er
groepsvergaderingen en 1 keer per maand vergadering met staf. Vergaderingen worden genotuleerd.
Surabi (dir. Johnson) is supervisor.
Vervolgens kwamen SHG-leden erbij. Showden diverse producten, die zij in hun onderneminkjes
verkopen. Sieraden, kleding, voedsel enz.
De vrouwen zijn zeer gelukkig met het systeem; heeft hun levensstandaard sterk verbeterd. Kunnen
kinderen nu naar school laten gaan.
De geldleningen komen van de Indiase boerenleenbank; rente 16% plus bankkosten.
De vraag is, wat wij hier aan kunnen toevoegen. Betere condities, betere training en begeleiding?
Woensdag 14 januari 2015
Pope John’s Garden.
nog 78 melaatsen.
60 Aids-kinderen intern.

Dokter en net geopereerde patiënten bezocht.
Aids kinderen internaat zit in ons project „Vagrant children”.
Na de lunch bezoek aan SHG’s in Basin Bridge (andere sloppenwijk).
Ook hier 200 SHG’s, waarvan er 78 gekwalificeerd werden voor de Micro-leningen.
27 Groepen hebben lening aangevraagd en gekregen, 11 groepen inmiddels lening vernieuwd.
Ook hier groot enthousiasme over het credit-systeem. Hopen op meer leningen. Waren
teleurgesteld, dat er van ons nog geen geld was. Verkeerde verwachtingen gewekt.
3 onderneminkjes bezocht. Een kleine winkel van snuisterijen, waar ook kopien van documenten
worden gemaakt. 2 Jonge meisjes, zeer goede indruk, hadden al een „assistente”. Toekomst ziet er
goed uit.
Vervolgens een winkeltje, waar snoepgoed, eieren enz. worden verkocht. Vrouw drijft winkeltje.
's Morgens maakt zij idli voor het ontbijt en verkoopt dat. Goed, maar geen groeimogelijkheid.
Tenslotte een verhuur van geluidsapparatuur voor feesten en festivals. Loopt goed en willen
apparatuur vernieuwen.
Donderdag 15 januari 2015
Naar Dispensary/ kleine kliniek van Sr. Rita (ex Holy Family Hansenorium) in Mahapalipuram.
Dispensary en woon-kantoorgebouw vorig jaar met bijdrage SPS gerestaureerd/ gerenoveerd. Het
geheel oogt ordelijk en schoon. Met enkele collegae-zusters en stafleden runt Rita de zaak op de ons
van haar bekende voortvarende wijze. Per dag komen nu reeds 40/50 patiënten uit de nabije
vissersdorpen. De arme en ongeletterde bewoners, die tot dusverre van niemand hulp ontvingen,
zijn reeds mondjesmaat overgehaald om gebruik te maken van medische voorzieningen. Rita c.s.
bezoekt frequent de dorpen met als doel het bijbrengen van het bewustzijn van hygiëne,
gezondheidszorg, schoolgaan van de kinderen enz.

Met Rita Pongal-festijn bezorgd (Tamil Nadu
nieuwjaar/oogstdankfeest). „Buurten” uit de
dorpen hadden ieder op hun eigen wijze met
bloemen, groente en andere producten uitdrukking
van hun activiteiten gegeven. Met traditionele rites, zang en dans werd het feestelijke karakter van
Pongal benadrukt. Hier ook bleek de zo snel gegroeide populariteit van Rita in deze omgeving.
Vervolgens naar Thirukazukundram, bezoek aan de gypsies. Grote teleurstelling. Zo schoon als het
was bij Rita, zo onverzorgd was het hier. De door SPS betaalde huisjes, de toiletten en de 2 straten
maakten een verwaarloosde indruk. Het bewustzijn van „cleanliness” is afwezig.Voorts bleken er
nog tenminste 10 van de oude erbarmelijke hutjes te staan. Vorig jaar was afgesproken, dat we
zouden stoppen met de bouw van nieuwe huisjes. Er waren er 45 gebouwd en dat was voldoende.
Er zouden geen nieuwe bewoners worden toegelaten.

De kinderen zouden weliswaar allemaal naar school gaan, maar ik waag het te betwijfelen of dat
waar is. Ook van ontwikkeling van de mannen was niets te merken: de vogeljacht en het produceren
van kettingen, vogelkooien, matten en dergelijke lijken nog steeds de enige „beroepen”.
Nog vermeldenswaard: een aanzienlijk deel van de ontvangst met bloemkransen, welkomstdoeken,
zang en dans, werd verzorgd door ca. 20 jonge nonnen, die 2 dagen in het dorp ter lering ende
vermaack doorbrachten. O.a. een toneelstukje van ca. 1/2 uur, waarvan wij geen woord verstonden,
moesten wij ondergaan.

Vervolgens lunch in het hostel van de studenten van de nabije Polytecnic, eveneens door Don
Bosco gerund. Ook dit onderkomen, waar Sathiaseelan, de verantwoordelijke Salesiaan voor de
gypsies woont, maakte een slordige en onverzorgde indruk.Tijdens de lunch bleek, dat Sathiaseelan
dagelijks van 8 tot 4 les geeft op de Polytechnic. Daarna gaat hij naar de parochie, want hij is ook
parochiepriester. Af en toe bezoekt hij de gypsie-community! De leiding laat hij over aan een daar
al jaren aanwezige zuster, goed van hart, maar ongeschikt om daar leiding te geven.
Het is een absolute noodzaak, dat hier op korte termijn een strategisch plan wordt gemaakt met
doelen en targets voor de komende 3 tot 5 jaar. Indien dat plan er niet komt c.q. niet wordt
nageleefd, moeten wij alle hulp heroverwegen.
Vervolgens lange reis (5uur) naar Trichy. Wynand zonderde zich tijdelijk van ons af om samen met
Johnson (Surabi) de grote boerderij (ca.100 ha.) te bezoeken. Later vervoegt hij zich weer bij ons en
brengt hij verslag uit: de boerderij verkeert in slechte staat. Bij een goede exploitatie is grote
winstgevendheid te bereiken. Grond is vruchtbaar en er is water. Maar er is een professional nodig
om plan te maken en uit te voeren. Fr. Anna (mal Raj), die de boerderij in Pallithammam in 6

maanden tijd heeft getransformeerd tot
modern bedrijf met o.a. druppel-irrigatie en
sprinkler-besproeiing, waar 3/4 van de groente
voor de kinderen in het internaat worden
verbouwd, zou dat kunnen, maar hij zit vast
aan Pallithammam. De waarde van de
boerderij wordt door de “deskundigen” onder
ons bij een prijs van 20 lakhs per acre voor
vruchtbare grond met water gesteld op ca. €
7,5 miljoen! Niet verkopen aldus Wynand,
gesteund door een andere plattelandsbewoner
(Frank) want de grond wordt alleen maar meer
waard. Maar hoe moet je hier nog winst
maken, als je de Indiase bankrente op het
geïnvesteerd vermogen telt?
In Trichy samen met Johnson (provinciaal) en
anderen gegeten. Ook gesproken met jonge
Salesiaan (Bernatsja). Hij zou de volgende
dag een stuk met ons meereizen, waarna hij
een bezoek bracht aan de “alumni-dag” van
zijn oude school, waar 500 voormalige
leerlingen bij elkaar kwamen. Later zagen wij
hem terug en hij vertelde, dat de dag een groot
succes was. Er was een grote verbondenheid
van de ex-leerlingen met hun school. Zij wilden allemaal wel wat doen. Als voorbeeld noemde hij
een groep, die op zich nam de kosten van alle schoolbenodigdheden van 25 leerlingen voor hun
rekening te nemen en een andere groep (vrouwen), die de schoolfees van 25 leerlingen wilden
betalen. Hij zou ons nog een verslag sturen.
Vrijdag 16 januari 2015
Weer lange reis (4 uur) naar Vilathikulam in het
uiterste Zuiden. Zeer arm en geïsoleerd gebied.
Fr. Lawrence heeft hier de leiding overgenomen
van Fr. Ricopar, nu directeur Cauveri in Trichy.
Niet gesproken over het vorig jaar overgenomen
project van de stichting van mamma Grond, die
wij ter plekke hebben gebeld.
Belangrijkste doel: ontmoeting met SHG’s in
verband met de micro-finance.
Grote opkomst, ca. 40 vrouwen zaten op ons te
wachten. Na inleidende presentatie van Fr.
Lawrence vrouwen aan het woord gelaten.
Vertelden enthousiast over hun bedrijfjes, die zij
dankzij de kleine kredieten via hun SHG hadden
kunnen opzetten. Ook zij waren blij met het
credit-systeem. Groot aantal vrouwen (nieuw) wilden in aanmerking komen voor een krediet. Klein
landbouwbedrijfje (1ha.) bezocht.Vrouw maakte goeie indruk. Van de opbrengst kon ze leven, de
kinderen naar school laten gaan en nog wat sparen.

Daarna naar de geitenboerderij van Don Bosco. 27 Geiten en nog wat kleingoed. Geiten gewild
product en goeie prijs. Van daar uit worden geiten geleverd aan leden SHG, telkens enkele stuks,
waarvan de ontvangers moeten leven.
Waarom niet uitbreiden tot 200 of 300 geiten. Grond genoeg, maar gebrek aan water. Water is door
nabijheid van de zee zout. Lumineus idee van Wynand na een nachtje slapen: dadelbomen planten;
hebben weinig water nodig, kunnen tegen zoutwater en er is een grote vraag naar. Ideeën
enthousiast begroet. We zullen zien.
Intussen hadden Richard, Raj en Ricopar een ontmoeting met nabije (Kovilpatti) Rotary-club.
Waren enthousiast en wilden meedoen met micro-finance project. Eerder zelfde conclusie bij
bezoek Rotary-club in Chennai.
Algemene indruk Vilathikulam: nogal marginaal, zeer kleine bedrijfjes, moeilijke afzet.
Vraagteken.

Zaterdag 17 januari 2015
Streetchildren project Madurai. Fr. Alphonse geeft leiding. Project is nog in de aanloopfase. Samen
met staf en vrijwilligers actief op 10 plaatsen om kinderen te identificeren, contacten te leggen, hulp
te verlenen en te registreren.
Gelegenheid gebruikt om de prachtige beroemde tempel van Madurai te bezoeken.
Bezoek aan Pallithmmam gaat niet door i.v.m. een dodelijk ongeluk van een leerling voor de poort
van de school een dag eerder.
Wel een bezoek aan Holy Family Hansenorium (nabij Trichy) gebracht. Nog steeds indrukwekkend

instituut voor verzorging van melaatsen, TBC-patiënten en inmiddels vooral Aids-kinderen.
In samenspraak met Rita wordt een wijziging van het leidinggevend team voorbereid. Bijzondere
ontmoeting met een oude kleine man, die melaats is, zijn armen zijn nog stompjes, en die hier was
voor een corrigerende operatie. Hij blijft hier enkele maanden en gaat dan terug naar zijn dorp, waar
hij als een soort „dorpsgek” wordt aanvaard. Wij dachten dat hij agressief was, maar dat bleek maar
schijn. Hij bleef maar praten, met zijn stompjes naar ons wijzen en maar lachen.
Tenslotte nog een niet gepland bezoek aan DBice, de media-school, opgericht door Raj en nog
steeds “zijn” project. Naast positieve resultaten ook kritiek: de afdeling sound-engineering heeft
deze jaargang slechts 4 leerlingen, mede doordat de directeur (Agilan) in de wervings- en
toelatingsperiode in opdracht van de provincie in het buitenland was; de tweede van (gekocht van
de bijdrage SPS) wordt gebruikt voor vervoer van productiemiddelen (opnameapparatuur, camera’s
etc.) bij het produceren van films en video’s buitenshuis, terwijl destijds is gezegd, dat de van nodig
was om de ambulante verkoop van producten op festivals etc. in heel Tamil Nadu mogelijk te
maken. Vinger op de zere plek gelegd.
Zondag 18 januari 2014
Bezocht diverse projecten in Varadarajanpet (Vpet)
Tehuis voor meisjes.
Een bestaande ziekenhuiszaal, waar 25 meisjes en 25 bejaarden samen onder erbarmelijke
omstandigheden waren ondergebracht, waarover Raj en Guy vorig jaar rapporteerden, opgeknapt en
met een zaal uitgebreid de laatste twee jaar. Er is nu huisvesting voor 25 weeskinderen, en 25
bejaarde mensen. De weeskinderen kunnen in een enkel geval nog een ouder hebben, doch die niet
in staat is voor hun te zorgen. De leiding is in handen van zusters van de orde Immaculate Heart of
Mary. De dagelijkse leiding is in handen van zuster Jesse die geassisteerd wordt door nog 2
medezusters uit de orde en enkele leken.
De bijdrage van SPS voor de uitbreiding en het opknappen van het gebouw was € 20.000,- op een
totaal budget van € 53.000,-. Hiervan kwam €20.000,= van de orde van de zusters en het restant van
de lokale overheid en kleine gevers.
Al met al een investering in een onderkomen wat deze kinderen en bejaarde mensen een
fatsoenlijke huisvesting biedt. Weliswaar voor de bejaarden met 3 tot 6 mensen op een kamer waar
de bedden dicht bij elkaar staan en elke vorm van privacy ontbreekt. Alternatief is er nauwelijks tot
niet aanwezig in de omgeving.
Voor de kinderen een veilige huisvesting met goede verzorging en scholing waar ze tot hun 12
jarige leeftijd kunnen blijven. Daarna dienen ze ergens anders ondergebracht te worden,
bijvoorbeeld in hetzelfde dorp waar de Don Bosco Higher School voor meisjes op een kilometer
afstand is.
Prima ontvangst met veel muziek, dans, lunch, cadeaus en het door Paul onthullen van de zoveelste
gevelsteen waarop vermeld staat de ondersteuning van het project door SPS.
Don Bosco Higher Secundary School
Hier hebben we de uitbreiding met 6 klaslokalen mogen bewonderen. Drie ervan zijn betaald door
SPS met een bijdrage van € 36000, waarin 50% deelname Cordaid. We werden ontvangen door
pater Thomas Louis die daar sinds 2014 de leiding heeft. Op deze school zitten 2000 leerlingen die
veelal uit de omringende dorpen komen. Transport naar school per bus, fiets of lopende. Er is ook
een internaat aan gekoppeld aan de overkant van de weg waar 240 internen verblijven.
Voor dit gebouw wordt een bijdrage van ons gevraagd van ongeveer € 8000,- voor het aanschaffen
van stalen bedden. De internen slapen veelal nu nog op de grond. Projectaanvrage komt met de
exacte getallen.
Algehele indruk is dat hier goed onderwijs gegeven wordt op middelbaar school niveau en dat veel

leerlingen ook doorstromen. Een mooie school waar 6 Salesianen lesgeven en 50 leken
leerkrachten.

Tevens is lokaal om ondersteuning gevraagd wat geresulteerd heeft in een substantiële bijdrage.
Alle gulle gevers staan vereeuwigd in enkele marmeren stenen met naam en het bedrag dat de
desbetreffende persoon geschonken heeft. Lokale ondersteuning is dus ook een goede mogelijkheid.
Borewell project
Mede door de aanwezigheid van Wynand Vogels die een agrarische achtergrond heeft hebben we
een tweetal gebruikers bezocht die in het verleden in een waterput geïnvesteerd hebben. De pompen
waren daar nog steeds in gebruik, en aan de gewassen kon je ook zien dat er voldoende water
gebruikt was. Door middel van het aanleggen van kleine ondiepe slootjes en hoofd water kanalen
tussen de akkers en planten voeren ze water aan. Niet slecht, echter ten opzichte van het alternatief
water toevoeren via spuitinstallaties wordt er veel meer water gebruikt dan nodig. De 50 putten zijn
deels gefinancierd met een lening. Het kapitaal daarvoor werd ter beschikking gesteld na een actie
van Frans Schlooz, waarvoor destijds De Telegraaf werd ingeschakeld. Het beheer en de
administratie was en is in handen van de lokale Parish priests (niet Salesianen). Dit is niet altijd
even gemakkelijk verlopen en de beslissing is dan ook genomen door SPS om het project te
stoppen, zoveel mogelijk van de leningen terug te krijgen en dit geld ergens anders in te zetten.
Financiële bijdrage bejaarden
Wij werden welkom geheten door een groot aantal bejaarden die maandelijks een bedragje
ontvangen van SPS. Ontvangst met alle bekende rituelen. Dit systeem bestaat reeds jaren.
Begonnen werd met ongeveer 700 bejaarden. Vandaag zijn het nog 240 bejaarden die van deze
regeling gebruik maken.

Totaal krijgen deze mensen € 26,- per jaar, verdeeld in 4 kwartaal betalingen. De uitbetaling is
gegaan van contante betaling per maand naar kwartaal betalingen om logistieke redenen.
(besparing).
Tevens omdat het maandbedrag dermate laag is.
De vraag is nu dan ook gekomen of wij het bedrag van € 26,- per persoon per jaar kunnen
verhogen. De vraag zal in het bestuur van SPS besproken worden. Als toelichting werd ons nog
verteld dat elke Indiër recht heeft op staats pensioen na het bereiken van de 60-jarige leeftijd, echter
dat de uitbetaling van dit pensioen lang niet altijd plaatsvindt om veelal onduidelijke
administratieve redenen.
Illustratief voor de armoede onder deze bejaarden was de "blijheid of dankbaarheid" die ze toonden
bij het uitdelen van een zacht broodje per persoon op het einde van de bijeenkomst.
Voetbal toernament op het schoolterrein van
de Don Bosco Higher Secondary School.
Na wederom een ontvangst met alle rituelen
hebben wij de aftrap van de finalewedstrijd
gedaan.
Sedert drie jaar wordt er een driedaags Pater
Schlooz voetbaltoernooi georganiseerd.
Deelname van 18 teams uit Tamil Nadu.
Uitreiking van de beker aan de winnaar, na
de finalewedstrijd, door Paul Boels. De
school waar Raj op had gezeten, St.Joseph’s,
verloor helaas van Cuddalore. No. 22 in de
gaten houden.

Een mooi gezicht om deze spelers op een dorre zandvlakte te zien spelen. Knap dat ze met de
gebrekkige faciliteiten toch een aardige pot voetbal speelden.
Al met al een enerverende dag waarna drie van ons overnachten bij Don Bosco en de andere drie bij
de zusters van Saint Anni, op 10 minuten rijden afstand.

Maandag 19 januari 2015 aan Salem
Nillavarapatti
Dit is een tehuis voor kinderen die HIV besmet zijn. Alleen jongens verblijven hier. Voor meisjes
met dezelfde ziekte is een zuster organisatie die er voor zorgt in de stad.
De kinderen, tot 16 jaar, worden hier opgevangen, geschoold, en van medische zorg voorzien.
Een totaal van 55 jongens verblijven hier permanent. De meesten hebben geen ouders meer, of een
ouder. Om reden dat Salem op een van de transport knooppunten in India ligt is het aantal HIV
gevallen erg hoog in de regio. Het contact met deze kinderen wordt gelegd door regionale teams die
wijken en dorpen bezoeken en mensen educatie geven over HIV en de gevolgen daarvan. De meest
kwetsbare worden dan in dit tehuis opgevangen.

Het tehuis is mede door SPS tot stand gekomen met een bijdrage van € 100.000 (50% Cordaid en
50% SBG Rotterdam). De SDB bijdrage bedroeg eveneens € 100.000. De Duitse organisatie Jugend
Dritter Welt (althans het Duitse ministerie van ontwikkelingswerk) heeft met een bijdrage van
€460.000,- het merendeel voor zijn rekening genomen van de nieuwbouw van dit mooie centrum
bovenop een heuvel.
We werden welkom geheten door Daniel Sebastian, de directeur, en zijn collega Fr. Xavier.
Een professionele videopresentatie schetste snel een goed beeld van de situatie waarin HIVpatiënten zich bevinden. Tevens een beeld wat er aan gedaan kan worden worden en waar
financiële behoefte aan is.

De exploitatielasten zijn 375.000 Rps oftewel € 5.000,- per maand. Op dit moment draagt SPS
ongeveer € 8000,- per jaar bij. De staat betaalt op dit moment HIV gerelateerde medicijnen en voor
het overige moeten ze een beroep doen op derden, oftewel sponsors.
Door het niet hebben van voldoende middelen zijn o.a. enkele projecten gestopt, waaronder het
distribueren van nutricious voedsel aan families die ook gebruik maken van het centrum voor
gezondheidsbegeleiding. Tevens is het lastig om de lokale staf vast te houden wegens de minimale
salarissen die ze maar kunnen betalen. Ook is het uitdelen van naaimachines tijdelijk stop gezet.
Het ophalen van "lokaal geld " staat nog in de kinderschoenen. Tevens weinig rijksbijdragen.
Al met al een zeer goed project dat echter door minimale beschikbare middelen hier en daar vast
loopt. Een beroep op SPS om te blijven ondersteunen is er dan ook gedaan. Wegens de permanente
vraag naar geld is hier een meer structurele financieringsoplossing noodzakelijk.
Abu Illam , Mulluvadi gate.
Dit is een opvangtehuis voor straatkinderen, veelal wezen, of half wezen. Opgericht door Frans
Schlooz. Totaal 60 kinderen wonen er op dit moment. Dit is het hoofdhuis in Salem, het andere
onderdeel is Adviaram tehuis.
We werden ontvangen door de priester Amal. Aardige man, doch daadkracht wordt door Paul in
twijfel getrokken. Per jaar ontvangen ze € 12.500,- als bijdrage van lokale mensen.
De kinderen komen binnen via o.a. het kantoor op lokale busstation waar ze gedropt worden, en via
buurtcontacten. Elke keer wordt eerst een poging gedaan om de ouders te traceren, of familie te
vinden die voor het desbetreffende kind kan zorgen. Wanneer dit niet lukt wordt het kind pas
opgenomen. Tevens is hier streng staatstoezicht op. Bij zeer jonge kinderen gaan ze eerst naar
Adivaram om daar te wennen aan de nieuwe situatie en op te groeien alvorens naar Muluvadi Gate
te gaan.
Adivaram
Hier worden de jonge kinderen eerst heen gebracht om te wennen aan de nieuwe situatie, nadat ze
van straat komen. Er verblijven ca. 80 kinderen. In onze bijdrage voor het straatkinderen-project
(Anbu Ilam Salem, Coimbatore, Madurai) is een bedrag opgenomen voor de bouw van een
tentgebouw, waar groepen vakantiegangers kunnen verblijven. De bedoeling is om dit ook aan
derden (b.v. scouts) te verhuren en zodoende enige inkomsten te genereren.
De verantwoordelijke Salesiaan ter plekke is Fr. Dominic.
Al met al weer hele ceremonie met onthullen van de zoveelste gevelsteen, deze keer een prototype
gevelsteen omdat het gebouw nog moet worden neergezet.
Maandagnacht doorgebracht in een villa park boven op Yercaud Hill, waar de neef van Raj voor
gezorgd heeft. Deze neef, Regis genaamd, wil ook meedenken over onze
microfinancieringsplannen. Dit park is aangelegd door Ranesj, een rijk geworden boer, vriend van
Raj en zijn genoemde Regis. Ranesj wil meewerken met SPS India. Hij had ook zijn gigantische,
maar zeer koude verblijf in het villapark gratis aan ons ter beschikking gesteld.
Dinsdag 20 januari 2015
Bezocht hebben we het Tribal Children project in Yercaud.
Dit is onderdeel van het hoog in de bergen gelegen seminarie van de Salesianen, in 1950 gebouwd.
Op dit moment zijn er 55 seminaristen. We werden ontvangen door pater Amal Raj,
verantwoordelijke voor het geheel. Hij is hier sinds 4 jaar, en heeft lang geleden ook 15 jaar op dit
seminarie gewerkt en gestudeerd. Hij is gepromoveerd in de filosofie. Heeft o.a. 5 jaar in Rome
gestudeerd. Het seminarie hoopt op het einde van de studie dat er 25 % van de studenten ook
daadwerkelijk intreden. Totaal hebben de Salesianen 3 seminaries in India en hopen ze tussen de 50

en 60 priesters per jaar op te leveren. Het internationale karakter van de Salesianen werd ook hier
weer bevestigd door twee studenten die in Leuven gaan studeren.
Enkele jaren geleden is er een nieuw initiatief gestart om kinderen uit de omliggende 16 dorpen een
nachtverblijf aan te bieden. Een soortement van internaat, maandag tot vrijdag. Deze kinderen van
11 tot 16 jaar moeten vaak vele kilometers lopen, of fietsen om bij een school te komen. Soms een
tot twee uur reizen. Doordat de afstanden vaak te groot zijn komen ze er veelal niet aan toe om naar
school te gaan, en blijven daardoor onderontwikkeld. Om ze wel de mogelijkheid te bieden om naar
school te gaan is een internaat vlakbij, een veelal staatsschool, de oplossing. Deze kinderen komen
maandagochtend en gaan vrijdagavond weer naar huis. Door de week wordt er op toegezien dat ze
's avonds ook daadwerkelijk studeren, en seminaristen bieden dan ondersteuning of geven bijles
waar nodig. In het seminarie was voldoende ruimte voor deze overnachtingsplekken en studiezaal.
Totaal maken 60 kinderen gebruik van deze faciliteit. De leiding van deze activiteit is in handen van
Pater Simon.
Dit seminarie dat een pracht uitzicht heeft op het dal, heeft ook een eigen boerderij met zowel
veeteelt als landbouw. Koeien, geiten, varkens. Zag er ordelijk uit, en alhoewel ouderwetse
gebouwen, alles netjes bijgehouden. Landbouw en veeteelt was meer teelt voor eigen keuken.
Woensdag 21 januari 2015
Bezocht Jawadhi Hills, Tirupattur
Ontvangen door de verantwoordelijke priester Robert Alphonse die dit zeer verafgelegen internaat
aanstuurt.
Ook hier is de hoofdactiviteit een internaat functie aanbieden voor kinderen uit 69 dorpen die te ver
van school wonen om dagelijks onderwijs te genieten. Afstanden van 1 tot 2 uur reizen zijn vrij
normaal.
Deze 165 kinderen tussen de 6 en 14 jaar wonen er permanent en gaan 1 maal per maand naar huis
in de regel. Overdag gaan ze naar de staatsschool in het dorp vlakbij de school.
Buiten de school krijgen ze ook huiswerkbegeleiding 's avonds wat resulteert in prima resultaten op
school, zeker in vergelijking met lokale studenten zonder deze begeleiding.
Tevens hebben de Salesianen in 69 dorpen een huiswerkbegeleidingsproject opgestart (Night Study
Centres). Hiervoor zijn 7 coördinatoren bezig om het systeem draaiende te houden. Een van de
problemen is dat kinderen in dusdanige erbarmelijke toestand wonen dat ze thuis geen mogelijkheid
hebben om een rustige werkplek te creëren en er van huiswerk daardoor niets terecht komt. Deze
begeleiding vindt per dorp plaats op een gezamenlijke plek.
's Middags zijn we nog een tweetal dorpen gaan bezoeken waar leerlingen vandaan kwamen.
Armoe, armoe wat huisvesting betrof.
Het internaat bevindt zich op een terrein van 2,5 hectare waar ook een boerderij is opgezet.
Nagenoeg de volledige voedsel behoefte van de 165 leerlingen wordt gedekt door de productie op
de boerderij. Knap werk. Niet geweldig modern, maar prima zo.
De totale begroting om dit tehuis te laten draaien is op jaarbasis 46 lakh, oftewel € 61.000,- Hiervan
wordt 35 lakhs bijgedragen door de provincial waarvan 5 lakh komt van SPS.
Het resterende bedrag komt van eigen inkomsten, waaronder verhuur kamers, verkoop boerderij
overschot, en andere giften.
Al met al een project waar je direct resultaat ziet aan het aantal kinderen wat er woont en daardoor

een school kan bezoeken.
Donderdag 22 januari 2015
Polur
Het eerste bezoek was aan de ITI, de technische school op het niveau van LTS of wellicht MTS
light. Dit is een door SPS altijd gekoesterd project, in 1985 opgericht door Frans Schlooz, die ter
plekke nog steeds zeer geëerd wordt. Het idee om vakmensen op te leiden, die direct een baan
krijgen, functioneert nog steeds prima, maar de leermiddelen die gebruikt worden om onderwijs te
geven zijn zeer karig en achterhaald t.o.v. wat hedendaagse techniek is.
De opleidingen zijn:
timmerman/meubelmaker
electrotechniek
automonteur
lasser
multi-skill
reparatie mobiele telefoons

In totaal zijn er 160 leerlingen, 60 intern en 100 dagleerlingen, allemaal uit zeer arme families uit de
stad en omliggende dorpen. Rector (tot mei) is John Bernard.
Een belangrijk onderdeel zijn de night studies, waar kinderen onder begeleiding huiswerk kunnen
maken.
Enkele jaren geleden zijn de machines en gereedschappen voor de houtbewerking met middelen van
SPS vernieuwd.
Zeer zorgelijk is nu de toestand voor de afdelingen elektrotechniek en automonteur. Er is een
rapport uitgebracht door DGET (director general of employment & training) over de huidige
toestand van de leermiddelen. Deze is zodanig slecht dat de opleiding de officiële erkenning dreigt
te verliezen, indien deze niet snel worden vervangen. 1 Mei 2016 zou een deadline kunnen zijn. Een

investeringsvoorstel ter waarde van € 90.000 ligt er. Ik heb beloofd er naar te kijken of er wegen
zijn om die middelen kunnen schenken in de vorm van grafisch materiaal op automotive gebied en
auto onderdelen zoals assen,versnellingsbakken en motoren.
Vervolgens naar de aan de ITI verbonden boerderij. Een grote oppervlakte, waar het bij de buren
wel groen is (water), die een matige indruk maakt en waar nog veel ruimte voor een
verbeteringsslag is. In het verleden reeds vele malen hetzelfde geconstateerd, zo heb ik begrepen.
Zoals bij alle boerderijen van de Salesianen dient er hier een keuze gemaakt te worden of er echt
professioneel gewerkt gaat worden, of dat er alleen voedsel verbouwd wordt, die (gedeeltelijk)
voorziet in de behoefte op het internaat, zoals nu het geval is. Een strategische keuze, die wij niet
kunnen maken.
Sacret Heart Higher Secundary School, die verbonden is aan de parochie. Een goede gemengde (de
eerste in de verre omgeving) middelbare school met 1350 leerlingen. School levert ieder jaar vele
leerlingen af nadat ze hun eindexamen, ofwel 10th standard (Secundary school) of 12th standard
(higher secundary) hebben gedaan. SPS is steeds nauw betrokken geweest bij deze school. In het
verleden o.a. de bouw van een studiezaal mogelijk gemaakt en enkele jaren geleden met hulp van
Lions Sittard en Cordaid een internaat voor 150 kinderen. Rector is Fr. Sebastian.
Self Help Group
Tenslotte een bezoek gebracht aan leden van de SHG. Deze zeer grote club bestaat uit 950 groepen
die een totaal van 11.400 mensen bundelen. Deze mensen proberen via kleine leningen de mensen
een soort van ondernemers bestaan te laten opbouwen. Deze leningen van lokale banken dragen een
rente van 16 %. Bij velen is het zo dat na het aflossen van deze eerste lening wederom een lening
wordt aangegaan voor omzet groei, voorraad financiering of kapitaal uitbreiding. De vraag is of wij
deze groepen aan een lager rente percentage kunnen helpen. Enige kritische noten dienen hier nog
gekraakt te worden.
Vellore
Dezelfde dag nog doorgereisd naar Vellore voor een bezoek aan Fr. Michael, zoals ik begrepen heb
een oude vriend, raadgever, belangrijke pion en organisator van vele reizen zoals de onze.
Michael, inmiddels ca. 65 en officieel gepensioneerd, voelt zich hier als een vis in het water en
geeft leiding aan 2 prachtige scholen, een voor de arme kinderen en een voor de wat meer
bedeelden, die enig schoolgeld kunnen betalen, waarbij hij woont bij het internaat voor de armen,
waarnaar zijn hart in de eerste plaats uitgaat. Hij doet geen financieel beroep op ons, maar wij
zullen de contacten met deze oude vriend blijven onderhouden.
Vrijdag 23 januari 2015
Bezocht hebben we Sagayathottam. Higher Secondary School
Dit is een combinatie van middelbare school en landbouwopleiding. Deze vestiging is 70 jaar
geleden begonnen, en 26 jaar geleden is de landbouwopleiding er aan toegevoegd. Tevens is er een
100 hectare grote boerderij bij aangesloten, alles in eigendom van de Paters Salesianen. Dit alles
ligt op anderhalf uur rijden van Chennai.
We werden ontvangen door father Job, rector van deze vestiging. Hij is hier een half jaar geleden
begonnen. De hoofdreden van het bezoek was om de meegereisde landbouwspecialist
Wynand Vogels de boerderij te laten zien om een indruk te vormen of er met deze megaoppervlakte van 100 hectare iets gedaan kan worden. Wynand was er een week eerder al geweest en
heeft toen met de op leeftijd zijnde Salesiaan die vroeger verantwoordelijk was voor de boerderij,
een rondleiding gehad. SPS ondersteunt de school en boerderij op dit moment niet.

Na aankomst eerst de school bezocht. Een totaal van 560 leerlingen op de Higher Secondary
School, jongens, waarvan er 50 op het internaat verblijven.
Tevens 150 studenten, jongens en meisjes in de leeftijd van 18 tot 22 jaar, op de landbouwschool.
Allemaal internen. Hier bestaan twee stromingen. Een 2-jarige opleiding waarna je een diploma
krijgt, en een vorig jaar opgestarte 4-jarige opleiding waarna je een degree krijgt. Deze
landbouwopleiding is de enige door de staat erkende katholieke landbouw school in India, aldus
father Job.
Al met al een goede zaak om in in het midden van allerlei verafgelegen dorpen weer een school te
hebben.
De kanttekeningen bij dit bezoek waren veelvuldig:
1. totaal slordige indruk van de gebouwen. Slecht onderhoud.
2. infrastructuur rond de gebouwen ook slordig en nergens bijgehouden
3. de boerderij, of wat daar nog van operationeel is, is totaal verwaarloosd. Alleen werden er nog
producten verbouwd door 8 personen die in de voedselbehoefte van de leerlingen voorzag.
Tevens enkele koeien die 6 liter melk per dag gaven!, enkele varkens en geiten.
4. weinig tot geen interesse werd er getoond door de verantwoordelijke landbouwspecialist in het
bezoek van Wynand. Naam van persoon is father Anthony Samy.
5. er ligt hier aan grondwaarde een kapitaal van tussen de 4 en 6 miljoen Euro waar niemand zich
druk om maakt. Prijs grond dan tussen de 12.500 en 17.000 Roepi per acre en wisselkoers
Euro tot roepi van 1,3.
6. geen deskundige landbouwmanager ter plekke
7. bij de meeste vragen waarom iets wel of niet komt een negatief antwoord in de vorm van geen
water, geen mensen, geen afzet. Geen enthousiast verhaal van dit pakken we eens aan.
8. bij de buren, letterlijk op de erfafscheiding groeide de oogst prima!
Al met al een vestiging waar veel te doen is en waar ook geld verdiend kan worden met de
landbouw om andere projecten te ondersteunen. In de planning staat wel de bouw van een nieuwe
landbouwschool.
Zaterdag 24 januari 2015
Bespreking op het goed ingerichte kantoor van Raj en SPS India met Chelladurai Solomon, de
vertegenwoordiger van Cordaid in India.
Van onze kant aanwezig Raj, Frank en Paul.
Chelladurai had met Raj in het kader van een pre-funding assessment (zeg maar vooronderzoek)
van 5 tot 7 januari 3 projecten, van elke categorie (vagrant children, rural children, tribal children)
een, bezocht.
Het rapport daarover had hij ons enkele dagen voor het gesprek toegestuurd. Met dat rapport, dat de
sterke en zwakke punten van de projecten vermeldde, waren wij het grotendeels eens. De conclusie
van het rapport is, dat het gaat om goede en waardevolle projecten, maar dat er wel op korte termijn
een strategisch plan moet komen, met doelen en targets voor 3 tot 5 jaar. Aan het einde van de
bespreking was de mening aan onze kant unaniem, dat er nu niets meer mis kon gaan met de
projecten en dat Chelladurai aan Cordaid zou rapporteren, dat wat hem betreft de projecten konden
worden afgewikkeld. We vroegen hem lachend, of hij het geld soms al bij zich had. Inmiddels is
ons gebleken, dat het toch wel gecompliceerder is en dat Chelladurai heeft gerapporteerd, dat de
projecten pas kunnen worden goedgekeurd, nadat er een strategisch plan op tafel ligt. Hij zou ons
dat ook hebben gezegd, hetgeen wij alle drie betwisten.
In de namiddag nog een bezoek gebracht aan Lionel bij hem thuis. Hij schetste ons een weinig

vrolijk beeld van de actuele situatie in India. De inkomenspositie van de onderlaag is weliswaar
verbeterd, maar de prijzen van voedsel en andere levensbehoeften zodanig gestegen, dat per saldo
de armoede is toegenomen
Met vriendelijke groet,
Paul Boels en Frank P.N. Nelissen

