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REISVERSLAG VAN HANS SCHIEBROEK

Deze projectreis duurde van '18 september tot 17 oktober, 4 weken dus.

De eerste twee weken werd ik vergezeld door Therese Hanneman, bestuurslid van onze

stichting, die wilde weten hoe het lndiase gedeelte van het werk van de stichting verloopt: van

de eerste aanvraag tot en met de oplevering van het gebouw. Ofwel in het kotl: hoe werkt de

projectleider in India?
Verder reisde Marleen van Helden met ons mee, die vooral in de achtergronden van ons

werk geïnteresseerd is: welke kinderen worden gesteund, wat zijn de resultaten van die

steun. Verder wilde zij weten hoe de zusters georganiseerd zijn en wat hun motivatie is.

Terug in Nederland heeft ze daar enkele artikelen over geschreven om bekendheid aan de

stichting te geven.

Van Chennai naar het zuiden
De opening van het kindertehuis in Venkatachalapuram was gepland op zondag 26 septem-
ber, een week na aankomst. Dit zou het hoogtepunt van onze reis zijn. Ons reisschema was

hierop vastgelegd en we begonnen met onze reis naar de meest zuidelijk gelegen projecten,

vergezeld door de assistent generaal overste van de congregatie, Sr. Prudentia.
Vanaf Chennai gingen we, per ambassador-auto, naar het 300 kilometer zuidelijker gelegen

Elambalur, de vorige standplaats van Sr. Prudentia, die daar met ons het bejaardencentrum
heeft gebouwd. Hier heb ik haar niet geringe kwaliteit als manager leren kennen.
Ondenrueg bracht Sr. Prudentia ons nog even naar een klooster, waar de zusters een behoor-
lijk groot stuk landbouwgrond hebben, maar onvoldoende water om er meer dan één oogst af
te halen. Of wij deze zusters konden helpen met de aanleg van 4 waterputten. Omdat het
belangrijk is dat de zusters in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en niet altijd afhankelijk
blijven van steun van buiten af, proberen we dit soort zaken ook te realiseren en hebben we
gezegd te trachten een sponsor te vinden voor ten minste een put.

De mensen van het bejaardencentrum in Elambalur waren erg blij met onze komst, wij

hadden gebak voor hen meegebracht!
De volgende dag naar het op een uur afstand gelegen Thiruvalanthurai. Met geld van Peijnen-

burg's Koekfabrieken is daar al heel wat werk tot stand gebracht in de loop der jaren. Nu was
het dak van het klooster, dat in een slechte conditie verkeerde, geheel van een nieuwe
afschotlaag en dakafwerking voorzien. Na inspectie hiervan hebben we andere zaken beke-
ken die de komende jaren hopelijk nog aan de beurt zullen komen, onder andere renovatie
van het toiletgebouw voor de boardingkinderen en uitbreiding van hun slaapvoorziening.

Naar Okkur
Na nog een overnachting in Elambalur gingen we 's morgens vroeg op weg naar Okkur, de
plaats waar we de vorige reis bij de inzegening van het kloostergebouw mochten zijn. Tot
mijn teleurstelling was toen het toiletgebouw voor de schoolkinderen nog steeds niet klaar.
Dit gebouwtje was nog steeds niet af. Er was enige vooruitgang geboekt, zodal er goede
hoop bestaat dat het in januari 2000 in gebruik genomen kan worden. In Okkur zijn de
zusters gestart met een school voor de kinderen van de omringende, tamelijk geïsoleerd
liggende dorpen. Met noodgebouwtjes en klasjes onder de schaduwboom hebben de zusters
het tot nu toe kunnen bolwerken. leder jaar komt er echter een klas bij en nu moet er echt
een schoolgebouw komen. Wij gaan de zusters daarbij helpen. lk heb een ontwerp voor de
eersie fase van B klassen gemaakt en gelukkig hebben we een sponsor gevonden die de
projectkosten van fl. 170.000,- voor een groot deel op zich gaat nemen.

O pe n i ng Ve n katach al ap u ram
Na een overnachting zijn we van Madurai naar Venkatachalapuram gegaan. ln Madurai
hebben we wat tijd genomen om het beroemde tempelcomplex te bezoeken. Laat in de
middag zijn we in Venkatachalapuram, ons verste project op 600 km. van Chennai, aangeko-
men. De volgende dag, op zondag, vond de inzegening en opening van ons kindertehuis
plaats. De zusters hadden het programma goed georganiseerd; de bisschop kwam aan en



ging in optocht met de nodige danseresjes naar het gebouw. Het lint werd doorgeknipt, de
bisschop ging al zegenend het gebouw rond en na een kwartier was het officiële gedeelte
achter de rug. Daarna werden de talrijke gasten uitgenodigd in de recrealiezaal van het
nieuwe gebouw plaats te nemen voor het culturele programma. Dit bestond uit enkele korte
toespraken en een aantal dansen uitgevoerd door de kinderen. Allen hadden vervolgens de
gelegenheid het gebouw rond te gaan en als slot werd er voor ieder een eenvoudige doch
voedzame maaltijd geserveerd. We kregen heel wat complimenten over het gebouw en ik
vind zelf dat we daarop best trots mogen zijn, omdat het gewoon een mooi en functioneel
gebouw geworden. Een compliment voor de aannemer: het is goed uitgevoerd. Je zag dat de
boardingkinderen het allemaal heel geweldig vonden, jammer dat wij hun Tamil niet konden
verstaan.

Naar Jolarpet
Op maandag stond de treinreis naar Jolarpet op het programma. We zetten de reis met onze
vertrouwde auto met chauffeur voort. De zusters hebben in Jolarpet een grote middelbare
meisjesschool van hoog niveau en ook een boarding voor ongeveer 50 meisjes die nu zeer
slechte woonvoorzieningen hebben. Ons nieuwe grote project zal hier worden gebouwd, een
tehuis voor 100 meisjes uit zeer arme gezinnen, die daarin zullen wonen en daardoor in staat
gesteld worden het onderwijs op deze middelbare school te volgen. De zusters zijn bezig de
benodigde bouwgrond aan te kopen en wij hebben uitgebreid het toekomstige bouwterrein
geïnspecteerd.
Aangezien de afstand Jolarpet-Chennai maar zo'n 150 kilometer bedraagt, hebben we
onderweg Vandavasi en Walajabad aangedaan om mijn resgezellen de nieuwe gebouwen te
laten zien.

Terug in Chennai
Na B dagen reizen weer terug in het St. Thomas hospital. Voor mij tijd om een dag in Pulicat
te vertoeven om te zien of we eindelijk met de bouw van de toiletten voor de school kunnen
beginnen of met de bouw van de muur rond het oude VOC-kerkhof. Het valt te betwijfelen of
we de benodigde grond in eigendom krijgen. Als het een toiletvoorziening in de school zelf zal
worden, komt er eindelijk eens schot in de Pulicat-projecten.

Picknick
Na het vertrek van ïherese en Marleen heb ik een picknick gehad met de kinderen van
Avadi. Ze kwamen me 's morgens met de schoolbus ophalen. Op het programma stond een
speeltuinbezoek, een middagje picknick in Mahabalipuram. Voor de meisjes een rijstmaaltijd
gevouwen in een stuk bananenblad en voor mij een heleboel verschillende gerechten.

Drie openingen
De derde week van mijn verblijf stond in het teken van op te leveren en te openen gebouwen,
drie stuks maar liefst. Eerst naar Vandavasi, waar we een nauwelijks bruikbaar gebouw
volledig hebben gerenoveerd en van een nieuwe verdieping voorzien. Het werk was prima
uitgevoerd. De lessenaars en banken, gemaakt door de leerlingen van de technische school
in Polur, zagen er ook goed uit. Het resultaat is een prachtige zaal, waar 230 boarding-
meisjes van de hoogste klassen hun huiswerk kunnen maken. Nu hoeven ze niet meer tot
'11.00 u 's avonds buiten in het zand te zitten bij spaarzame verlichting. Deze kinderen waren
natuurlijk erg blij. De opening gebeurde door de simpele onthulling van een denksteen.
In Biridur heb ik ons project "aanplant teak- en tsjukbomen" bekeken. Op akkers met voldoen-
de watervoorziening was de groei goed, bij de andere waren de stekken nog nauwelijks
gegroeid. Ook was er nogal wat schade door vraat van geiten die nog vrij in het terrein
kunnen grazen. Het totale terrein van 20 ha. zal omheind moeten worden.

In Cheyyar ging het goed met de kinderen in de nieuwe slaapzalen, maar slecht met de
keuken waarin voor hen gekookt werd. Het gebouwtl'e was ontruimd wegens vallende stuk-
ken beton uit het plafond. Renovatie van dit gebouw gaat ongeveer fl. 10.000,- kosten. We
hopen dit project op korte termijn te kunnen financieren. Verder was in Cheyyar de bouw van
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Elambalur: beiaarden voor hun tehuis

P.T. Parru: de boardingmeisjes zittend op het speelterrein voor hun gebouw
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de muurrond hetterrein van dezusters (totale kosten ookfl. 10.000,-) bijna klaar'

Van Cheyyar terug naar chennai ben ik via walajabad gereden om daar twee toiletgebouwen

te openen. Een voor de Tamil-medium school en de andere voor de pasgebouwde English-

medium school. De meisjes en de jongens van beide scholen waren geweldig blij met deze

voorzieningen en oe zusiers en leérkràchten niet minder. Het was dan ook een feestelijke

dag met veel dansen, toespraken en de onvermijdelijke cadeaus' De gebouwen zijn door een

en dezelfde aannemer gebouwd en hij heeft dat erg goed gedaan' Een aannemer om te

onthouden!

ln P.T. Parru was een toiletgebouw opgeleverd. Tijdens de reis ernaadoe kwam ik in gesprek

met een inspecteur van het-onderwijs die buitenlaádse hulp in India afwees. Hij beweerde dat

de overheid voor ailes zorgt. Alles wat men in de dagelijkse praktijk ziet, ontkende hij dom-

weg. De opentng ervan vond plaats op zondag 1O oktober's middags om 2 uur en het was

bloËdheet daarb-ij in de zon te staan. Aan het gebouw zijn twee onderdelen toegevoegd, een

open garage voor een busje en de stal voor de 2 buffels. Hierdoor is het project fl' 5000'-

duurder uitgevallen dan voorzien. Het kindertehuis en kloostergebouw heb ik verder met Sr'

Elizabeth bekeken en daarbij vastgesteld dat onderhoud nodig is.

Laatste proiect
ól.rO"Sj náar mijn laatste project. de in aanbouw zijnde uitbreiding van het kindertehuis in

KamalJpuram. Niormaal duurt de reis 5 uur per trein, nu 8 uur wegens baanwerkzaamheden'

weer had ik een interessant gespreK met een advocaat, die me het lndiase ambtelijke

,yrt."t uitlegde. Op papier iorgt de overheid voor alles; in praktijk komt er weinig van

terecht, tenzil er een bepaalde bètaling tegenover staat. Gelukkig hebben wij in ons werk

weinig of niets te maken met ambtelijk; in;tanties. ln Kamalapuram werden we hartelijk

verwelkomd. De werkzaamheden aan de uitbreiding van het kindertehuis waren nog in de

ruwbouwfase en ik kwam net op tijd om orde op zaken te stellen, want noch de aannemer,

noch een van de zusters noch de pastoor bleek in staat de tekening te kunnen lezen en er

JàigO"n dingen fout te gaan in de hoogte-maatvoering Hopelijk snappen ze het nu en kan

de aánnemei f'et werk afmaken zoals aangegeven op de tekening.

Twee proiectreizen Per iaar nodig
Dan wordt duidelijk datiwee projectreizen per jaar gewoon nodig zijn om grip op de vootl-

gang van de werken te houden. De volgende dag weer terug naar chennai en het st' Tho-

Ëras-Hospital. Nog een dag daar om van iedereen afscheid te nemen en de laatste afspraken

te maken voor mifn terugvlucht. Een zeer succesvolle en nuttige reis zit er weer op.



Vandavasi: gerenoveerd gebouw, voorgevel

Vandavasi: gerenoveerd gebouw, studiehal
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OVERZICHT PROJECTEN

002

Avadi-kindertehuis.
Funktioneert uitstekend.
Het buitenschilderwerk is uitgevoerd. Het gebouw ziet er weer als nieuw
uit !

Het binnenschildenrrerk is nu aan de beurt.

C hennai/Vepery- kinderteh u is.
Funktioneert uitstekend. De pick-nick met de meisjes.en
enkele zusters naar Mahabalipuram en een speel-/dieren-
tuin in Chennaiwas weer heel erg leuk !

E lam ba I u r-bejaa rdenteh u is.
De kokos-plantage was in aanleg. De kuilen waren gegraven en
van de juiste grond voorzien en ook het slangensysyeem voor de
bewatering was aangebracht. Het wachten was op de regentijd.

Chennai/ïhomas Mount-toiletgebouw en twee klassen.
Funktioneert naar behoren.

Ennore-sociaal centrum.
Funktioneert naar behoren.

chen nai/Thomas Mount-st. Thomas Hos pital laboratorium en
apotheekgebouw.
Funktioneert naar behoren.

Chennai/Adambakkam-toiletgebouw voor de school.
Niet bezocht, wellicht volgende reis.

Patsalatad iparru-kinderteh u is.
Funktioneert uitstekend.
Het buiten- en binnenschilderurrerk moet nog uitgevoerd worden.
Het benodigde geld daarvoor (f. 8000,-) zal begin 2000 worden
overgemaakt.
Het is nodig een pomp te installeren om het afvalwater van
het gebouw naar de weg te pompen wegens onvoldoende afschot.
Dit gaat f. 2.600,- kosten.

Chen nai/Thomas Mou nt- gebouw voor computeronderwijs.
De naaiafdeling op de verdieping is elders ondergebracht, zodat het hele
gebouw nu voor computer-ondenruijs is.
Hieraan is veel behoefte voor jong-volwassenen die een
zeer dure cursus op een van de vele instituten niet kunnen betalen.

Patsalatadiparru-kloostergebouw
Funktioneert u itstekend.
De deuren moeten nog geschilderd worden omdat toen de bouwkas leeg
was. ook was er geen geld meer voor een kleine ruimte voor de genera-tor.
lk ga het bestuur voorstellen de benodigde f. 4.500,- hiervoor ter beschikkino
te stellen.

003.

004.

005

006

007

008

009

010



P.T. Parru: toiletgebouw voor schoolkinderen

Walajabad: toiletgebouw voor English-medium school



011 Perambalur-renovatie en uitbreiding van sanitair voor boarding
Het laatste deel vamn het werk, de wasplaats, is nog steeds niet uitge
voerd. Probleem; de lozing van vuilwater van de belendende woningen via

de te vernieuwen vloerstrook.

O12 Kamalapuram-watervoorzieningenwasplaats.
Lekkage leiding bij waterreservoir wordt gerepareerd. Verder goed funktione
rend.

013 Pulicat-multi-funktioneelgebouw.
Project is gecancelled.
De zusters zullen mij de volgende reis uisluitsel geven waar de toiletvoorzie
ning voor de schoolkinderen kan komen.

014 Thiruvalanthurai-renovatie gebouw.
Funktioneert uitstekend, De watertank die in het zaaltle op de verdieping in de
weg stond, is verplaatst

015 Okkur-watervoorziening,toiletgebouwenklooster.
Het gele glas in het klooster zal niet worden vervangen want niet urgent.
De wanden zullen nu tot 2.10 m hoog met olieverf worden behandeld.
Het toiletgebouw was nog steeds niet klaar maar nu wel in de afwerkfase.

016 Thiruvalanthurai-toilettenvoornachtgebruik.
Funktioneren uitstekend en worden goed onderhouden.

017 Elambalur-klooster.
Funktioneert naar behoren.

018 Vandavasi-woongebouwvoormeisjesstudenten.
De definitieve beslissing van de congregatie is het gebouw toch in Vandavasi
te realiseren, omdat daar de opleidingen zijn en ook de bereikbaarheid met
het openbaar vervoer aanwezig is.

De start van de bouw is niet voor het iaar 2001te verwachten.

019 Cheyyar-verdiepingen op jongens- en meisjestehuis.
Funktioneert naar behoren.

020 Vandavasi-530dekensvoorboardingmeisjes.
In gebruik.

021 Ennore-toiletgebouwvoorschool.
Eindelijk zijn de toiletten klaar en in gebruik.
De wanden van de toiletten zijn nog niet getegeld omdat
het beschikbare geld niet toereikend was. Wij hebben f. 1.500,= opgestuurd
om het tegelwerk aan te brengen.

022 Kamalapuram-nieuwestarthospitaaltje.
Het aantal patienten per dag blijft ongeveer constant maar
zou omhoog moeten.
Rontgen- en ECG-apparatuur is hiervoor noodzakelijk en dient
er te komen.



Walajabad: toiletgebouw voor Tamil-medium school

Walajabad: de kinderen, blij met hun toiletgebouw
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Vandavasi-renonatie gebouw voor boardingkinderen.
Het gebouw is, toen ik in oktober j.l" daar was, geopend"
De nieuwe studiezaal op de verdieping, waar 230 meisjes tegelijk hun huis
werk kunnen maken, is erg mooi geworden met al de lessenaars en banken
in blauwe kleur geschilderd. Deze ruinte was werkelijk hard nodig en de
meisjes en zusters zijn er dan ook geweldig blij mee en dankbaar voor.
De begane grondvloer is totaal opnieuw ingedeeld en zal voor de school
een grote aanwinst zijn. Hier werd nog aan de afwerking gewerkt.

Ven katac hala p u ram -ki nderteh u is.
Op Zondag 26 September j.l. is dit gebouw tijdens onze aanwezigheid
geopend. Tot mijn grote tevredenheid was de afwerking tot een goed eind
gekomen, voornamelijk ook door een goede begeleiding van de aannemer
door Sr. Bellarmine. Mijn vele instructies aan haar hadden dus effect gehad.
Het gesprek met de toezichthoudende ingenieur toen is daarentegen volsla
gen nutteloos geweest omdat deze man zich ook daarna nauwelijks meer
heeft laten zien en er uiteraard ook bij de opening niet bijwas.
Jammer alleen dat Sr. Fatima destijds nieuw en niet op de hoogte van de
situatie deze man 10.000 Rupees heeft betaald.
Het gebouw ziet er prachtig uit en ook het onze meubelmaker uit Avadi was
aanwezig om mij de door hem gemaakte stoelen en tafels te tonen, perÍect,
hij was er terecht trots op !

Bij de opening was, vanwege het nog niet aangebroken regenseizoen, het
omringende terrein nog niet beplant. Enkele dagen geleden ontving ik het
bericht dat nu geplant zijn; 50 cocosnootpalmen aan de voorkant, 15 fruitbo-
men aan de linkerzijde, 50 teakbomen aan de rechterzijde en een groente-
tuin aangelegd aan de achterzijde. Ook aan de achterzijde is een speelter-
rein aangelegd met een paar schommels.
Het aantal kinderen in de boarding kan nu in enkele jaren tijd minstens
verdubbeld worden
U blijft op de hoogte van de verdere ontwikkeling.

Okkur-bromfiets.
Doet goede dienst.

Ennore-autoriksha.
Doet goede dienst.

Vellore-watervoorzien in g.
Niet bezocht. Niet van problemen gehoord.

Tund la-renovatie hospitaaltje.
Dit project, niet ver van Agra in Noord India is te vergt teveel tijd en geld om
te bezoeken.
Er is geen direkt kontakt met de zusters daar en (nog) geen aanleiding iets
aan dit project te doen.

Ghennai/Thomas Mount- watervoorziening St. Thomas Hospital.
De tankwagen is dagelijks in gebruik om het benodigde water te halen.

P ulicat-renovatie oude VOC-beg raafplaats en VOC-gebouw.
Aan beide projecten was niets gebeurd.
Op lokaal nivo krijgt de pastoor daar niets van de grond.
lk ga het nu proberen via een grotere aannemer uit Chennai



Kamalapuram: uitbreiding kindertehuis, in aanbouw
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Kamalapuram. boardingzuster en projectleider Hans Schiebroek



die de toiletgebouwen in Walajabad tot mijn tevredenheid
gebouwd heeft en in principe de muur wel wil bouwen en het
gebouw afwerken.

031 Vandavasi- verzorging kinderen.
Dit project loopt via de Thomas Stichting voor Jongeren.

032 Pulicat-toilettenvoorschoolkinderen.
Hopelijk kan er in Januari/Februari 2000 een beslissing genomen worden
voor de uitvoering volgens het oorspronkelijke plan.

033 Pulicat-toiletten voor 5 families.
Het project is uitgevoerd en funktioneert.

034 Patsalatadiparru-toiletten voorschoolkinderen.
Het gebouw, met aangebouwde open garage en buffelstal is in mijn aanwe
zigheid geopend.
Het geheel ziet er goed uit. Er waren meer drinkwatertappunten gemaakt
dan was afgesproken. lk heb Sr. Elizabeth Xavier duidelijk gemaakt dat ik
daar verre van blii mee was.

035 Um 038:
Over deze afgeronde projecten is geen nieuws te melden

039 Vellore-exploitatie medische kliniek.
Niet bezocht. Zuster Damian is overgeplaatst.
lk verwacht rapportage van haar opvolgster.

040 Biridur/Vandavasi-afscheidingsmuur,hekwerkrondterrein.
Een 25 m. lange muur moet nog worden gebouwd.

Voor een goed beheer is het ook noodzakelijk rond het gehele terrein een
hekwerk aan te brengen om rondtrekkende veeboeren te beletten met hun
vee schade aan de geplante gewassen aan te brengen, hetgeen nu regelma
tig gebeurt. De uitvoering van het hekwerk in gedeelten zal meerdere jaren
vergen.

041 Pathiavaram-toiletgebouwenwasplaatsvoorboarding.
Er was nog steeds niet met de bouw begonnen wegens onvrede
bij de dorpsbevolking. Deze schijnt nu opgelost te zijn.

042 Cheyyar/Bapantangal-waterpompen reparatie put
Niet bezocht. Pomp en put funktioneren naar behoren.

043 en 044:
Over deze afgeronde projecten is geen nieuws te melden.

045 BiridurA/andavasi- boomplantproject.
De groei van de zaailingen is erg verschillend naar gelang de watervoarzie
ning. Een aantal teakboompjes zal opnieuw moeten worden aangeplant. lk
heb gezegd hiervoor zorg te dragen.

046 Kamalapuram-uitbreiding boardinggebouw.
De bouw was bij mijn bezoek nog in de ruwbouMase. De aannemer is van
goede wil doch spreekt geen woord engels, kan dus de teksten op de teke-
ningen niet lezen en de zusters en de pastoor weten ook niet veel van



Kamalapuram : de boardingmeisjes
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bouwen. vooral van de pastoor viel me dat tegen want daar had ik een

beetje op gerekend. GeÍukkig was ik net op tijd om e.e.a.in goede banen te

leidén. Ur-f'oop ik maar dat ik duidelijk genoeg heb uitgelegd hoe het verder

moet tot mijn volgend bezoek.
Het leukste van het bezoek was natuurlijk weer een paar dagen bij mijn

"dochters" te zijn !

Walajabad=toiletgebouw voor tamil-medium school
Het gLbouw is tijdènd mijn aanwezigheid geopend. De kinderen zijn er heel

"rg 
Ëtij *"" *"nt de hygienische omstandigheden rond de school baarden

steeds meer zorgen.
Het gebouwtje ziet er prima uit en is degelijk gebouwd'

Het Éele rioleringssysteem, ook van het klooster is aangepast.

Thiruvalanthurai'vernieuwing dak klooster'
Het dak is voorzien van een nieuwe afschotlaag en afwerking.

Binnen zijn de beschadigde plafonds en wanden gerepareerd.

Het werk zag er goed uit. Een paar kwalitatief mindere daktegels en voegen

zullen worden vervangen of bijgewerkt.
Het projekt is dan afgerond.

Walajabad-toiletgebouw voor english medium school'
Ook trler tijdens miln aanwezigheid van een halve dag een feestelijke ope-

ning. Het gebouwtje is goed gebouwd en ziet er prima uit'

Het-zou mloizijn als alle projekten zo snelen goed zouden kunnen worden

gerealiseerd als deze twee gebouwtjes'

Ennore-exploitatie sociaal centrum.
ln februari 2000 hopen we voor de tweede keer f. 2000'- hiervoor over te

kunnen maken.

Elambalur-aanplant cocospalmen.
Dit projekt was in uitvoering. De kuilen waren gegraven en de bewaterings

slangen gelegd. Het wachten was op voldoende regen om de 110 stuks

bomen te Kunnen planten. Datzal nu zeker al gebeurd zijn hoewel ik er nog

geen bevestiging van heb ontvangen.

Damercharla-uitbreiding english medium school'
De f. 15.000,- die de zusters dachten nodig te hebben zijn op en er zit nog

geen dak op het gebouw. Totaal verkeerd begroot door de plaatselijke

adviserende ingenieur dus.
Er is nog een zélfde bedrag nodig om het project te kunnen afwerken' lk zal

proberen een bezoek ter plaatse in mijn volgende reis op te nemen.

Okkur-schoolgebouw'
De tekeningenliln klaar. De financiele middelen komen hopelijk ook begin

volgend jaár ter beschikking, zodat dan met de bouw kan worden gestaft'

J ola rpet= ki n de rteh u is'
Het ontwerp en de projektdokumentatie zijn klaar en ter beschikking voor alle

geinteresseerden.
Wij hebben de bouwplaats uitvoerig bekeken en opgemeten'

De zusters ziinbezig het terrein in eigendom te verwerven'

De fondsverwerving van dit grote project is inmiddels gestart.
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nqE Chenma[/Vepery - todEetten voor sciros!
Het werk is inmiddels uitgevoerd en zal tijdens de volgende projectreis
gecontroleerd worden. De zusters waren erg blij met onze onverwachte hulp

Venkatachalaouram: kinderen voor hun nieuwe tehuis

studiezaalVenkatachalapuram: interieur



Twee weken projectbezoek met Hans
De reis met Hans Schiebroek en Marleen van Helden was mijn eerste ervaring met India. 'lndia valt
al uw zintuigen aan', vermeldt mijn reisgids. Dat is helemaal waar. Twee weken lang in een totaal
andere sfeer, met ervaringen die niet in te passen zijn in je normale referentiekader.
Maar daar wil ik het hier niet over hebben
Doel van mijn bezoek was om het werk van Hans in lndia beter te leren kennen en de projecten met
eigen ogen te zien.

Rels in cijfers
ln cijfers uitgedrukt zag de reis er als volgt uit:
Verblijfsduur'. 15 dagen (20 september tot 3 oktober)
Reisuren, bezoek projecten: 50 uren
Aantal bezochte projecten: 11

Zakelijke gesprekken gevoerd met. + 30 mensen.
Aantal nieuwe aanvragen: 10

Bouwen op afstand
In die twee weken heb ik me een goed beeld kunnen vormen van het belangrijkste kenmerk van het
werk van Hans: bouwen op afstand.
We hebben alle fasen van het bouwproces meegemaakt van aanvraag tot en met de opening van
een kindertehuisl in Venkatacchalapuram

Het bouwproces verloopt van start tot uitvoering verloopt als volgt:

1. Formulering van de bouwbehoefte
De bouwbehoefte komt tot stand in het dagelijks werk van de zusters; het kan gaan om een
bouwput om aan voldoende water te komen, maar ook om een gebouw om boardingkinderen
in te huisvesten.

2. Eerste bouwtekening
Hans concretiseert de behoefte van de zusters in een eerste bouwtekening. Een menselijke
voorziening wordt letterlijk op maat gemaakt.

3. Reactie aanvrager
Hans bespreekt de tekening met de aanvrager om te zien of de vraag goed is
geïnterpreteerd. Op basis hiervan worden eventuele wijzigingen aangebracht.

4. Definitieve bouwtekening
De definitieve bouwtekening wordt gemaakt

5. Overleg met de constructeur
Hans heeft een zeer betrouwbare constructeur in India: Alex Jacobs. Hij is ondernemer met
een groot maatschappelijk bewustzijn en denkt mee over betaalbare oplossingen.

6. Zorg voor toezicht op de bouw
ïoezicht is van essentieel belang voor de kwaliteit van de bouw en de
bewaking van het budget. Op dit moment gebeurt het toezicht door Hans
(tweemaal per jaar), een inlandse ingenieur (drie- tot vier maal per project) en een
bouwzuster (wekelijks).
Hans is van plan enkele 'bouwzusters' een kofte cursus te geven.



7. Se/ecfie aannemer
De aannemer wordt geselecteerd op basis van ervaring en betrouwbaarheid. Aan enkele
Indiase aannemers wordt gevraagd een offerte uit te brengen. Degene die het meeste 'value
for money' biedt, wordt het uiteindelijk. Er zijn dan nog verschillende contractmodellen
mogelijk. Het voert te ver hier nader op in te gaan.

8. Uitvoering
Met de boven beschreven waarborgen wordt de bouw uitgevoerd.

Als bestuurslid heb ik een aantal zaken kunnen constateren:
. onze stichting heeft dankzij de zusters een goede infrastructuur om te bouwen
. het bouwproces verloopt zorgvuldig: het werk gebeurt door inlandse mensen die

gecontroleerd worden op de kwaliteit van het werk
. door de werkwijze van Hans wordt de kennis van het bouwproces verankerd bij de zusters in India.

De know-how en het mee dragen van verantwoordelijkheid bevorderen de
zelfredzaamheid

. onze gebouwen zien er zeer goed uit met een bovengemiddelde afwerkkwaliteit

Het geld van onze sponsors wordt zeer goed besteed. Dat geldt natuurlijk voor het doel. bouwen voor
de allerarmsten. Dat geldt ook voor de directheid waarmee het geld wordt besteed aan de doelen
waarvoor het bedoeld is.

Therese Hanneman


