
Mondasoro Boarding. Onderhoud stuc- en schilderwerk, nieuwe deuren en kozijnen. 

Start datum: mei 2016 

Oplevering: eind 2016 

Kosten: €8000 

Klik hier voor de projectbeschrijving 

 

Mondasoro is een kleine nederzetting in de bergen van de staat Orissa. 

Monda is berg en soro is rand, dus aan de rand van de bergen. 

De naam is ontstaan toen Spaanse missionarissen zich daar vestigden, waarna de Fransen het overnamen en na 

het verlaten van de plek heeft het bisdom van Orissa de plaats ingenomen. Er is een school en een boarding voor 

jongens, die gerund wordt door priesters. Later zijn de zusters gevraagd daar te komen om voor meisjes te 

zorgen.   Vanuit Chennai 20 uur met de trein naar het noorden tot Perambur aan de kust en dan nog 5 uur met de 

auto de binnenlanden in, een prachtige tocht door de bergen.  Het is een beetje vergelijkbaar met 

Perumalpalayam, de meisjes komen uit de bergen en worden door de zusters opgevangen in een boarding, die 

door de Thomas Stichting is gebouwd. Het verschil is dat deze plek veel meer afgelegen is dan 

Perumalpalayam  en midden in de natuur ligt.   De zusters zijn daar begonnen in een bestaand gebouw, dat zij 

opgeknapt hebben en waar zij maximaal zo’n 30 meisjes  verzorgden, die sliepen in de eetkamer van de zusters 

en in nabij gelegen schuurtjes hun “dagverblijf” hadden. Zo’n 10 jaar geleden hebben wij er een boarding 

gebouwd met wasgelegenheden en toiletten en nu verblijven er 160 meisjes, die allemaal uit de bergen komen. 

Een jaar of 3 geleden hebben wij er ook een overdekte droogplaats gemaakt, vergelijkbaar met Perumalpalayam. 

Daarna zijn er een aantal onderhoudswerkzaamheden verricht, zoals het vervangen van de afvoeren van de 

wasgelegenheid naar de septictank, een zakput gemaakt en de compoundwall gerepareerd. Omdat de meisjes 

buiten eten is er een betonnen vloer voor de ingang van de boarding gemaakt (zie foto 3820) en controleputjes 

voor de afvoeren.   Je ziet daar overal langs de wegen mierenheuvels, waarin witte mieren huizen, die een plaag 

zijn voor de mens, maar ook het hout aantasten. Bij de bouw van de boarding hadden wij daar geen weet van met 

als gevolg, dat alles wat hout is opgevreten wordt door de witte mieren. Houten deuren en kozijnen worden 

volledig weggevreten, zodat nu meerdere toiletten en wasruimten niet meer bruikbaar zijn. Inmiddels hebben wij 

besloten, die allemaal te gaan vervangen en daar blijft het niet bij. De kozijnen moeten gesloopt worden, 

waardoor de muren beschadigd worden, zodat na het slopen eerst de muren gerepareerd en gestuct moeten 

worden en geschilderd. Hetzelfde geldt voor een aantal deuren in de boarding zelf.   

 Prijsindicatie 23 deuren in het toiletgebouw : 23 x 15.000 =  Rs. 3.45.000  

Slopen kozijnen 2 man 2 dg. : 4 x 500             =              2.000  

Reparatie en stucwerk 2 man 4 dg. : 8 x 500 =              4.000 

Schilderwerk                                                                        5.000 

Transport                                                                            24.000                                                                               

                                                                                           --------------

-                                                                                     Rs. 3.80.000  

10 deuren in de boarding 10/23                                1.65.000                                                                                    -

Totaal                                                                         Rs. 5.45.000     

Met Rs. 55.000 voor onvoorzien wordt het totaal benodigde bedrag Rs. 6.00.000, wat met een huidige koers van 

75 neerkomt op € 8.000,- .    

1 mei 2016,   Anne Reijenga   


