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Nieuw schoolgebouw in Sri Kalahasti
Al enkele jaren klagen de zusters over de faciliteiten aldaar en inderdaad zijn nieuwe voorzieningen
hard nodig. Een nieuw schoolgebouw staat al enige jaren op de prioriteiten lijst van de zusters. Maar
helaas viel de keuze altijd op een ander project, waar de nood op dat moment hoger was.
Maar nu is het dan zover en zijn we begonnen ons te richten op het inzamelen van gelden voor een
nieuw schoolgebouw met vier klaslokalen.
Alle gebouwen zijn oud en/of niet geschikt en in feite zouden die allemaal vervangen moeten
worden. Maar het is al mooi nu een begin te kunnen maken voor de bouw van een nieuw
schoolgebouw en daar zijn meerdere redenen voor :
1. In het huidige schoolgebouw bevinden zich veel scheuren en het lekt op een aantal plaatsen
en bovendien voldoen de klaslokalen niet aan de huidige normen.
2. In het multifunctionele gebouw is de grote ruimte middels houten schotten in drieën
verdeeld om aan drie klassen plaats te bieden. Maar het is duidelijk, dat door de last, die
men van elkaar heeft, lesgeven moeilijk is.
3. Er is en shed, waar LKG en UKG(de kinderen tot 6 jaar) zijn ondergebracht, twee ruimten
gescheiden door een houten wand met hetzelfde euvel als hier boven beschreven. Daar
komt nog bij, dat het aan één zijde open is en bij ongunstige wind nauwelijks bruikbaar is.
4. De toiletten en urinoirs zijn zodanig verouderd, dat het beschamend is dat kinderen daar hun
behoeften moeten doen.
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De belangrijkste reden is echter, dat de ouders ontevreden zijn vanwege de slechte staat van de
gebouwen, wat uiteraard van invloed is op het onderwijs niveau. Dat kan een reden zijn, dat het
aantal leerlingen is afgenomen, waren er in 2015 nog 195 leerlingen, nu in 2016 zijn dat er nog 181.
Er wordt onderwijs gegeven voor kinderen tot 16 jaar ( I-X Standard).
Dit ondanks het feit dat de ouders graag hebben, dat hun kinderen naar scholen van de zusters gaan
vanwege het betere onderwijs en opvoeding. De school ligt even buiten Sri Kalahasti, zodat het
overgrote deel van de leerlingen van buiten komt. Zij worden met de schoolbus opgehaald en dat zou
moeilijker worden als ze in de stad naar school moeten. Dan moeten ze op eigen gelegenheid de weg
naar de school afleggen.
De verwachting is dan ook dat het aantal leerlingen zal toenemen als er een beter schoolgebouw zal
komen. Het is ook het beste dat als eerste te realiseren, zodat daarna met de sanering van de overige
gebouwen een begin kan worden gemaakt. Bovendien zal het ontwerp zodanig worden gemaakt, dat
het mogelijk is in de toekomst er een verdieping op te zetten.
Onderstaande foto geeft een goed overzicht van het schoolterrein, waarop te zien is waar de poort
is, die toegang geeft tot het door een muur (compoundwall) omsloten speelterrein.
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Rechts is het oude schoolgebouw zichtbaar en links de betonnen tafels en banken, die gebruikt
worden om de lunch te nuttigen. Dat is ook de hoek waar het nieuwe schoolgebouw moet verrijzen.
Links is het woonhuis van de zusters (convent), dat via een poort bereikbaar is en op de foto net niet
zichtbaar is. Zowel de lengte van de muur tot aan de poort van het zusterhuis aan de linker kant als
die van de muur tot aan de grote poort is niet voldoende om een recht gebouw te kunnen maken,
met vier klassen op een rij. Zelfs met moeite lukt het om het gebouw zodanig te situeren, dat het in
een L-vorm nog net lukt de beide poorten niet te blokkeren. Op de laatste pagina wordt dat duidelijk
gemaakt door een schets van de nieuwe situatie.
In de staat Andhra Pradesh, waar Sri Kalahasti gelegen is moet een gebouw 6,00 m van de erfgrens
liggen, wat toegepast is aan de zijde van de hoofdpoort. Dat kan aan de zijde van het convent minder
zijn omdat daar de tuin van het convent aan grenst.
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Kaartje met plaatsaanduiding

Voor de start van de bouw moeten uiteraard de bomen worden verwijderd en ook de betonnen
tafels en banken. Jammer van de schaduwrijke plek, die uitstekend geschikt is om te verblijven, zeker
in het middaguur als de zon op z’n hoogste punt is en de temperatuur in de zomer boven de 40
graden Celsius uitstijgt.
Er is een raming gemaakt van het totaal benodigde bedrag, dat bestaat uit de kosten die nodig zijn
voor het verkrijgen van een bouwvergunning, het maken van de constructieve tekeningen, de
bouwkosten, het meubilair en de uiteindelijke bouwkosten.
Daarmee is een totaal bedrag gemoeid van Rs. 52.00.000 , in Euro’s is dat € 70.000,-, waarbij de
huidige koers van 75 rupees per euro is aangehouden. Dat kan uiteraard meer of minder worden,
afhankelijk de wisselende koers in de komende tijd.
U zult begrijpen, dat wij zonder financiële hulp dit plan niet kunnen verwezenlijken. Al eerder was
het mogelijk om met uw steun onze projecten te realiseren en wij hopen, dat wij ook deze keer niet
tevergeefs een beroep op u doen.
Niet alleen wij, maar zeker ook de zusters in India zullen u daarvoor dankbaar zijn.
Het zou fantastisch zijn als we ook deze keer op uw steun mogen rekenen.
namens het projectteam,

Anne Reijenga
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ST.XAVIER’S SCHOOL, SRIKALAHASTHI, by sr. Prudentia
Location of the school:
Srikalahasthi is holy town of the Hindus in Andhra Pradesh. It is situated on the banks of river
Swarnamukhi. The school is situated in the boarder of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Therefore
the common language spoken in the area is mostly Tamil.
History of the school.
In 1983 Rev Father Jude Filbert requested the congregation of the Franciscan sisters of St.
Joseph to start a Convent in kalahasthi to educate the poor children of the locality and to help the
parish in pastoral activities. Consequently the sisters ventured upon this ministry in kalahasti.
In 1988 the sisters started St. Xavier’s school and devoted themselves to teaching and
pastoral ministry. The school was gradually upgraded to a high school. In 2010 the congregation built
a new convent building for the sisters since old convent building was in very bad condition.
Srikalahasti is a town and the school is situated in outskirts of the town. The major occupation of the
people of the area is agriculture and the others are engaged in small business, teaching and other
jobs. In Andhra Pradesh it is easy for people to start small schools as business and therefore we see
mushroom growth of schools in the locality.
The present situation in the school.
The school is recognized by the Andhra Education Board and the medium of instruction is
English. At present the total strength of the school is 181 from L.K.G. to Standard X, boys 102 and
girls 79. Out 181 students 10 students get free education and 50 students get concession in their
school fee.
Description of the school
The school has 3 religious sisters, 13 teaching staff and 6 non – teaching staff on roll.
The school conducts parents - teachers meeting 6 times a year. During the meeting they discuss
about the holistic development of their children.
The present requirement of the school.
The school building is not in a good shape and it has to be completely renovated
which has to be studied in detail. Still they do not have sufficient class rooms and lack furniture like
benches and desks for the children. So our present need is class rooms with furniture.
Social activities of the sisters.
The sisters take care of the education and pastoral activities in the parish. Moreover
they visit families in the locality especially of the students’ families and give guidance wherever
required.
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School Income.
The school collects fees from the students and this amount they manage to pay the staff. That also is
difficult. Therefore the congregation also has helped them financially whenever necessity arose. With
the parents’ insistence the sisters have started smart classes for the students. Since the strength is
very little they are not able to pay the contractor.
Conclusion;
We do hope that we can improve the school provided the children are given well equipped
class rooms and modern educational facilities. This is the expectation of the parents and the others in
the locality. So we do earnestly seek your financial assistance for the construction of class rooms and
purchase of furniture. We do not expect much support from the local people since they are not in a
position to support us.

Thanking you and assuring you of our full support,
Dated ; 14.05.2016

Sister Prudentia
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