NIEUW Project
Pillavandathai, Tamil Nadu – India
Afwerking renovatie kindertehuis
Budget 9.000 euro
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Pillavadanthai………daar moeten wij helpen
Zoals gebruikelijk was ik in januari en februari van dit jaar weer in India en heb daar nuttige
dingen kunnen doen. Voordien vindt er altijd overleg plaats met zuster Prudentia over het
reisschema, zodat bekend is welke projecten worden bezocht. Dat is nodig om tijdig
treintickets te kunnen kopen maar het is ook belangrijk, dat men op de hoogte is van mijn
komst. Dit keer werd ik al bij aankomst geconfronteerd met een nieuw project, waarvan ik het
bestaan niet wist
…………Pillavadanthai………..
Een dorpje met zo’n 250 inwoners aan de oostkust, ongeveer 350 km ten zuiden van Chennai.
Er werd mij dringend gevraagd hier een bezoek af te leggen, zodat er op mijn reis naar het
zuiden ruimte is vrijgemaakt (een dag) om daar een bezoek af te leggen.
Pillavadanthai ligt in een streek, waar de mensen voornamelijk bestaan van de landbouw, een
arm gebied waar, zoals op zoveel plaatsen, veel mensen naar de steden trekken.

De Fransen hadden hier sinds begin negentiende eeuw een missiepost en bouwden er een
kerk, die doet denken aan de Notre Dame in Parijs en ook het graf van een Fransman
herinnert nog aan die tijd. Later, toen de Fransen al lang waren vertrokken, is de kerk in
gebruik genomen door het Bisdom, die er ook een school gebouwd heeft en een kindertehuis,
dat echter ernstig in verval geraakt is. Behalve kinderen uit het dorp zijn hier ook kinderen uit
de omringende dorpen op school en in het kindertehuis, kinderen die over het algemeen geen
thuis meer hebben.
Indiase overheidsinstanties hebben de pastoor verplicht het kindertehuis op te knappen, maar
de pastoor heeft daar geen middelen voor. Dat is overgedragen aan de drie zusters, die daar
ook al zo’n 40 jaar gevestigd zijn, en behalve sociaal werk, ook werkzaam zijn in het
onderwijs.
Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig, het oude kindertehuis opknappen en ook nog voor de
kinderen zorgen. Twee zusters zijn onderwijzeres en hebben zodoende een inkomen, maar dat
is uiteraard niet voldoende voor de verbouwing en de zorg voor de kinderen. De congregatie
pag.2

zal dus bij moeten springen en zo is ook onze stichting gevraagd of wij letterlijk een steentje
kunnen bijdragen.
Ten tijde van ons bezoek was men druk bezig het gebouw op te knappen. Gedurende die tijd
verblijven de kinderen in het huis van de zusters, maar dat moet gezien de ruimte natuurlijk
niet te lang duren.

Na een gezellige ontvangst met natuurlijk een dansvoorstelling eerst maar eens de situatie
bespreken. Er zijn nu 25 jongens en meisjes in de leeftijd van 4 – 10 jaar, daarna moeten ze
naar andere kindertehuizen omdat het dan niet langer verantwoord is dat ze samen in één
gebouw verblijven. Het zijn over het algemeen allemaal zwerfkinderen, die van de straat
gehaald zijn, waarvan er 20 wel een vader hebben, maar die zijn er vandoor gegaan. Ja en dan
moet moeder het alleen opknappen zonder of met heel weinig inkomen. In sommige gevallen
bekommert ook de moeder zich niet over haar kind(eren).
Natuurlijk, men kan de kinderen direct naar een ander tehuis sturen, maar die zijn ver weg en
dan hebben ze helemaal geen binding meer met thuis. Bovendien voor die kleine kinderen is
het toch het beste als ze in hun eigen omgeving kunnen blijven, zodat er af en toe nog contact
met moeder en/of de familie kan zijn. Maar vooral ook houden de zusters op die manier
contact en is er ook een mogelijkheid de moeders waar nodig bij te staan en te ondersteunen.
Als het tehuis is opgeknapt willen de zusters de dorpen afgaan om nog meer zwervende
kinderen op te nemen en hopen op steun van onze zusterorganisatie, de Thomas Stichting
voor Jongeren. Zij houden zich immers speciaal bezig met de zorg voor de kinderen, terwijl
wij ons voornamelijk richten op de bouw. Per kind moet per jaar rekening worden gehouden
met een bedrag van omgerekend ongeveer 125 euro.
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Op het moment van mijn komst was de ruwbouw nagenoeg hersteld, maar ook het geld op.
Voor de afwerking vroegen de zusters of onze stichting dat zou kunnen bekostigen en heb ik
met hen een kostenraming gemaakt.

Kostenraming : loodgieterswerk
Schilderen
Electra incl. ventilatoren en verlichting
Meubilair
Toiletdeuren
Muskietengaas voor de ramen
Onvoorzien
Totaal

: Rs. 50.000
:
1.50.000
:
1.50.000
:
1.50.000
:
50.000
:
10.000
:
40.000
-----------------Rs. 6.00.000

Met de huidige koers van 65 rupees per euro ongeveer € 9.000,-.
Uiteraard is ieder bedrag welkom en het zou bijzonder fijn zijn als u ons zou kunnen helpen,
of liever gezegd de zusters en de kinderen daar.
Anne Reijenga, projectleider
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