JOLARPET NIEUWE WASPLAATS VOOR KINDERTEHUIS
(project 127)
EINDRAPPORTAGE

In Jolarpet bezit de congregatie twee scholen met in totaal 1200 leerlingen. Verder is er een
kindertehuis met 155 meisjes, van wie er 13 wees zijn. Het kindertehuis is door ons gebouwd
in 2002 en uitgebreid in 2006.
In 2011 hebben we een woongebouw neergezet voor studenten aan de vervolgopleiding.
Op het achterterrein van het kindertehuis was de afwatering van het waswater al jaren
erg slecht.
De afvoer van het water naar de rij palmbomen langs de achtermuur functioneerde niet meer
doordat de afvoergoot geblokkeerd was. Ook de toename van het aantal meisjes van 100
waarop gerekend was naar 150 maakte dat de grond het wateraanbod niet langer kon
verwerken een groot deel van het jaar sprake was van een natte ondergrond, waar de kinderen
veel last van ondervonden, en veel zand via de blote voeten het gebouw in werd gebracht.
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Jolarpet: het afvalwater loopt de tuin in,
tot aan de wasstenen. Links achterin, op
de plaats van de hut, kan de nieuwe
zinkput komen

Besloten werd een geheel nieuwe wasplaats aan te leggen, bestaande uit een, tegen het
gebouw aangelegde betonvloer waarop een waterbak en een aantal wasstenen.
De vloer ligt op afschot naar open goten die in een put uitmonden, waarna het water via een
PVC-leiding naar de zakput wordt geleid.
Deze zakput maakt deel uit van het project en bestaat uit betonnen ringen van 125 cm.
diameter, waartussen open voegen en voorzien van een betonnen deksel met mangat.
Op 18 september 2014 hebben de projectleiders Hans Schiebroek en Jos Dijkers het
project bezocht en opgeleverd.
De kwaliteit van het uitgevoerde werk stemde tot tevredenheid. Het werk was conform de
afspraken en tekening gemaakt.
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Omdat door het grote aantal kinderen ook extra toiletten
nodig zijn, is het plan om een klein
toiletgebouw van ongeveer 3x6 meter, aansluitend aan de
wasplaats te bouwen.
In dit gebouwtje zullen drie toiletten en een urinoirruimte
worden ondergebracht.
De fondsverwerving voor dit nieuwe project is nog niet
afgerond, maar hopelijk kan dit
in Januari 2015 worden aanbesteed.
Opmetingen voor de situering van dit gebouwtje werden
eveneens in September j.l. uitgevoerd.
Financiële verantwoording van het project:
Het project heeft Rs 118,700 gekost, dat is ongeveer
€1500.
Wij zijn onze sponsors G. Henkens en Rotaryclub
Eindhoven-Veldhoven bijzonder dankbaar voor hun
donaties. Hun bijdragen tezamen overschrijden de
gemaakte kosten, zodat wij dit meerdere kunnen
toevoegen aan de fondsen voor het vervolgproject
toiletgebouw.
De zakput
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