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CHEBROLU
Project documentatie uitbreiding school
toen…..

Het bouwterrein met in het midden de waterput
en nu…..

het schoolgebouw met op de verdieping rechts 6 lokalen

Geografie…….
Chebrolu is een dorpje dichtbij de oostkust van de staat Andhra Pradesh in India, dichtbij de stad
Guntur. Zo’n 500 km ten noorden van de stad Chennai, het vroegere Madras, waar het moederhuis
staat van de Franciscan Sisters of Saint Joseph.
Chebrolu ligt in de delta van de heilige Krishna rivier, in vergelijking met de rest van India een
vruchtbaar gebied, wat inhoudt dat er veel mensen werkzaam zijn in de landbouw.
Voor de meesten een armzalig bestaan, waarbij voor weinig geld lange en zware arbeid moet worden
verricht met als extra handicap een brandende zon, die maar zelden wordt verhinderd zijn
verzengende stralen te doen neerkomen door een wolkendek.
De laatste vijftien jaar ontwikkeld deze streek zich vooral door de komst van aan de landbouw
gelieerde industrie, die er mede voor gezorgd heeft, dat het aantal leerlingen enorm is toegenomen.
Dat heeft ervoor gezorgd, dat het naar verwachting ruim opgezette schoolgebouw al snel aan
uitbreidingen toe was.

Wat vooraf ging…….
Bij mijn eerste bezoek aan India in 1999, vooral om kennis te maken met het bouwen in India en alles
wat daarmee samenhangt, reisde ik met Hans Schiebroek, die al sinds 1987 betrokken was bij de
bouwactiviteiten van de stichting. Toen maakte ik ook voor het eerst kennis met de zusters in
Chebrolu, die in een gehuurd huis woonden, midden in het dorp. De reden van hun komst was vooral
de behoefte daar aan een school, waarvoor sr. Elisabeth Xavier met een vooruitziende blik al een
stuk grond buiten het dorp had verworven. Geld om ook direct al een school te bouwen was er op
dat moment nog niet, zodat ik daar voor het eerst gevraagd werd of onze stichting financieel
mogelijkheden zag om dat te verwezenlijken.

Altijd een dilemma, er is zoveel nodig en de eerst volgende jaren was de behoefte op andere locaties
groter. Reden voor de zusters om alvast maar in het huurhuis te starten met kinderen les te geven op
de veranda. Dat resulteerde echter in een jaarlijkse toeloop van kinderen en uiteindelijk werden er ,
behalve de veranda, drie kamers gebruikt als klaslokaal en werd er op het platte dak een strooien
hut gebouwd, waar nog eens vijf klassen werden ondergebracht.

Hut op het dak van het huurhuis
Chronologisch ging dat als volgt :
2004 : 120 kinderen
2006 : 130 kinderen en dat zouden er meer zijn ware er meer plaats geweest.
In de drie kamers de Kindergarten (kleuterschool) en op het dak klas 1 t/m 5.
2008 : Inmiddels krijgen al 150 kinderen les in het huurhuis, meer kon echt niet.
Gelukkig waren er nu voldoende financiële middelen om een nieuw schoolgebouw te
realiseren met 8 klaslokalen en ruimten voor administratie en leerkrachten.
Een onderkomen voor de zusters was er nog niet, waarvoor één klaslokaal werd gebruikt als
woning voor de zusters door deze in tweeën te splitsen voor een huiskamer/keuken en een
slaapkamer.
2009 : De nieuwe school start met 150 leerlingen.
Gestart wordt met de bouw van het zusterhuis, waardoor het lokaal in de school, dat zij als
huisvesting gebruiken, vrij komt als klaslokaal.
2010 : Er zijn nu al 300 leerlingen.

2011 : Hetzelfde aantal van 300 kinderen, meer is niet mogelijk. Er zijn al twee lokalen in tweeën
gedeeld door een houten schot in het midden van het lokaal te plaatsen.
De zusters bouwen met eigen middelen een shed met stalen dakplaten, waar drie lokalen in
ondergebracht worden. Maar dat is niet genoeg, gezien de vraag van ouders hun kinderen
op de school van de zusters onder te brengen. Vandaar dat er ook drie lokalen op het dak
van de school gebouwd worden, waar bij de oorspronkelijke bouw al rekening mee is
gehouden. Een gebruikelijke procedure, die aanmerkelijk goedkoper is dan een nieuw
schoolgebouw te zetten.
Een reden voor de uitbreidingen is ook dat de zusters een negende klas starten, zodat
kinderen, die verder willen leren dat op dezelfde school kunnen doen.

De shed met 3 lokaaltjes
2012 : Nu zijn er al 500 leerlingen en nog is er vraag naar de opname van kinderen.
2013 : het opdelen van klaslokalen met schotten is nog steeds nodig en er wordt zelfs les gegeven
aan een kleine groep onder de trap.
In twee etappes worden er nog eens twee en vier lokalen op het dak van de school
gebouwd, zodat het mogelijk is te starten met een tiende klas.
2017 : 650 leerlingen

Nieuwe en laatste bouwplannen
Op het voorblad toont een recente foto aan, dat eraan de rechtse kant inmiddels totaal zes
klaslokalen op het dak zijn bijgebouwd, terwijl er aan de linkse kant nog eens ruimte is om vier
lokalen te bouwen.
Het streven is dat de zusters dit zo snel mogelijk
realiseren en eindelijk verlost zijn van het
woekeren met de ruimten, bovendien wordt dat
verplicht door de overheid.
Wij als Stichting Thomas Bouwprojecten willen
ons inzetten dit zo snel mogelijk te realiseren,
maar dat kunnen wij niet zonder onze sponsors.
Dankbaar zijn wij voor de steun die u ons tot nog
toe hebt gegeven en hopen ook voor dit project
weer op uw steun te kunnen rekenen.
Inmiddels is er door een lokale aannemer een
begroting gemaakt voor de te bouwen vier klaslokalen, die er in grote lijnen als volgt uitziet :
Gewapend beton, inclusief wapening : 71,53 m3 x Rs. 15.965 = Rs. 11.45.169
Metselwerk in muren en trappen
: 95,39 m3 x
8.500 =
8.10.815
Stucadoorwerk : wanden
: 905,41 m2 x
1.065 =
9.64.261
plafonds
: 409,23 m2 x
1.120 =
4.58.337
Schilderwerk wanden en plafonds
: 1314,64 m2 x
90 =
1.18.176
Afwerking vloeren en veranda’s
: 336,91 m2 x
1.190 =
4.00.922
Deuren
: 11 x 12.500
=
1.37.500
Ramen
: 14 x 10.350
=
1.44.900
Post electriciteit
Overige werkzaamheden
Totale kosten van de bouw
inrichtingskosten
Totale project kosten
Omgerekend in Euro’s : € 65.000,2017-08-28
Anne Reijenga, projectmanager

60.000
24.918
-------------Rs. 42.65.000
3.35.000
----------------Rs. 46.00.000

