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« Laten we de kinderen een opleiding geven voor een betere wereld »

Ontbrekend stuk grond 
in Jadwar

In onze nieuwsbrief nr. 74 hadden we 
beloofd, ons best te zullen doen om de eerste 
kinderen in te schrijven in de nieuwe Sint-
Antoniusschool in Jadwar tegen juli 2022. 
Dat zou kunnen als alles volgens plan verliep, 
dachten we. Bij de aankoop van de grond voor 
onze eerste projecten, in de dorpen Dugawar
en Rahrai, waren we op nogal wat problemen 
gestoten omdat we daar moesten handelen 
met verschillende eigenaars. In Jadwar ver-
liep alles gesmeerd omdat de grond slechts 
één eigenaar toebehoorde. Maar toen we de 
bouwplannen begonnen voor te bereiden, rea-
liseerden we ons dat er zo'n 1.000 m2 ontbrak 
ten opzichte van de gegevens die in de ver-
koopsdocumenten vermeld stonden. Op ons 
verzoek heeft de plaatselijke overheid dan de 

aangrenzende gronden gemeten en toen bleek 
dat ons ontbrekend stuk grond onze buren 
toebehoorde. 

Hoe dit kon gebeuren ? Mensen uit de stad 
kopen grond op van dorpelingen voor een zeer 
lage prijs, als investering, en als daar dan een 
hoofdweg langsheen wordt aangelegd door de 
overheid, verkopen ze die gronden voor een 
hoge prijs. Intussen worden die gronden ver-
pacht zodat ze kunnen bewerkt worden. Van 
deze situatie is geprofi teerd door de buren, die 
een stuk van zo'n grond inpikten. De eigenaar 
van wie we onze grond kochten, had niet eens 
opgemerkt dat er een stuk ontbrak. 

Voor ons is het van groot belang dat we 
over de hele oppervlakte kunnen beschikken 
omdat we genoeg ruimte nodig hebben voor 
de toekomstige speelplaats. Dus dienden we 
een klacht in om het ontbrekende stuk terug 
te eisen. We zaten de verantwoordelijke amb-

tenaren ongenadig achter 
de vodden om het dossier 
snel door de procedures 
te jagen. Molly Sebastian
zocht in juli persoonlijk 
de advocaat en de Sub-
District Magistrate (ad-
junct-districtsmagistraat) 
op en die laatste beloofde, 
spoed te zetten achter het 
proces. 

We hadden ook een 
ontmoeting met de buren 
en legden hun uit dat ons 
ontbrekende stuk land 
misschien achter hun af-
sluiting lag. Ze beloofden 

Het werk vlakbij het dorp Jadwar is goed r
van start gegaan. We hopen in juli onze 
derde Sint-Antoniusschool te opep nen.
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dat ze hun grond zouden meten en dat ze ons 
rechtmatige eigendom zouden teruggeven, 
maar toen het zover was en de ambtenaren 
zich meldden voor de landmeting, weigerden 
zij hen de toegang. De Patwari, die verant-
woordelijk is voor de landmeting bracht de Sub 
District Magistrate (SDM) op de hoogte, en tot 
onze verbazing kwam die meteen ter plaatse! 
Hij legde de situatie nog eens uit aan de buren, 
zei dat de grond moest teruggegeven worden 
aan de echte eigenaar. Hij bleef ter plaatse 
en beval dat de grond in zijn aanwezigheid 
moest worden gemeten en afgebakend met 
schuttingen. Hij kende de aard van ons werk 
en onze organisatie, en dat sterkte hem in zijn 
overtuiging dat de zaak daar en dan af moest 
afgehandeld worden. Normaal kan zo'n proces 
jarenlang aanslepen. We zijn de SDM dan ook 
oprecht dankbaar voor zijn steun. 

Onze volgende stap was nog delicater: we 
moesten zorgen dat deze landbouwgrond het 
statuut kreeg van 'commerciële' grond, want 
een schoolgebouw valt onder die categorie. De 
wetten inzake landbouwgronden zijn onder-
hevig aan snelle veranderingen en onlangs is 
zo'n statuutverandering moeilijker geworden. 
De macht om op bepaalde voorwaarden zo'n 
wijziging toe te staan of te weigeren berust bij 
de districtsoverheden. Er wordt vaak misbruik 
gemaakt van deze situatie. We moesten fl ink 
lang onderhandelen, maar ook dit is ons ge-

lukt. Terwijl dit gaande was, bereidden we ook 
het papierwerk voor de werf al voor. Tegen eind 
oktober was dat allemaal klaar en konden we 
beginnen bouwen. 

Actie op de werf
In Jadwar loopt de hoofdleiding van de 

elektriciteit langs de hoofdweg en om onze werf 
van elektriciteit te voorzien moesten wij een 
transformator installeren met een capaciteit 
van 25 KVA. De prijs van de transformator be-
droeg, inclusief installatiekosten, zo'n 5.000 €. 

Veel dorpelingen hier hebben eigen wa-
terputten laten graven. Meestal zijn die put-
ten zeer ondiep en bereiken ze maar net het 
grondwaterniveau op 20 tot 40 m diepte. Om 
een betere waterkwaliteit te kunnen garande-
ren voor de kinderen van de nieuwe Sint-Anto-
niusschool is de diepte van onze put bepaald 
op 90 m, tot in de rotslaag. De prijs van deze 
installatie bedroeg ongeveer 1.000 €. 

Onze grond is open naar alle kanten, en 
het was raadzaam om ons terrein aan alle kan-
ten te ommuren. Rekening houdend met ons 
budget voor de bouw van de nieuwe school, 
hebben we de bouw van de muur beperkt tot 
de achterkant, waar de nood het grootst was. 
We hopen de andere kanten te kunnen afslui-
ten met schuttingen. Het kostte zo'n 10.000 € 
om die muur aan de achterkant te bouwen en 
er een opslagplaats aan te bouwen. 

Het gebouw steunt op een pijlerstructuur 
en de fundering voor de hele basisschool is nu 

(vzw 2920/2001, onderneming 0474.050.084)
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bijna af. De snelheid waarmee gewerkt wordt 
hangt ervan af hoe tijdig de aannemer kan 
beschikken over de materialen. De meeste 
werkkrachten komen uit naburige dorpen. 
's Nachts is er een nachtwaker aanwezig op 
de site. Als de fundering klaar is zal er vooral 
gewerkt worden aan de bouw van het admini-
stratiegebouw en van enkele lokalen voor de 
kleuters en de kindjes van het eerste leerjaar 
(3 tot 7 jarigen). We hopen de school alvast te 
kunnen opstarten in juli 2023. De rest van 
het werk zal geleidelijk gebeuren. 

De totale bebouwde oppervlakte van de 
basisschool zal zo'n 3.000 m2 bedragen en de 
geschatte kostprijs bedraagt 12.000 roepies. 
Het totale bedrag voor de afgewerkte bouw 
van dit gebouw van drie verdiepingen zal zo'n 
400.000 € bedragen. Er zullen 27 klaslokalen 
zijn en drie kantoren en zal plaats bieden aan 
1.200 leerlingen. Voor de bouw werken we met 
een arbeidsovereenkomst, wat betekent dat we 
enkel betalen voor de werkuren en dat de ma-
terialen rechtstreeks door ons worden geleverd 
aan de aannemer. Op die manier kunnen we 
de kosten en de kwaliteit van de materialen 
die worden geleverd en gebruikt rechtstreeks 
controleren. We hebben dezelfde aannemer 
ingehuurd die ook de school van Rahrai heeft 
gebrouwd.

Verblijfsruimte 
voor de staf in Rahrai 

We hadden u eerder al gemeld dat we 
twee klaslokalen in de school in Rahrai had-
den laten inrichten als verblijfsruimte voor de 
vrouwelijke leerkrachten. 

We moeten daar een meer permanente 
oplossing voorzien want we zullen in de na-
bije toekomst meer leslokalen nodig hebben 
en bovendien is het aantal leerkrachten aan 
het toenemen. We hebben onlangs een nieuwe 
directrice aangesteld. Zij zal binnenkort ver-
huizen naar de school campus met haar man, 
die ook leerkracht is, en hun kindjes.

Om deze redenen willen we een apart 
gebouw voorzien, maar daarvoor zijn we nog 
maar in de vroegste ontwerpfase.

Voor het volgende schooljaar zal de school 
leerlingen ontvangen tot en met het 9de leer-
jaar. Het administratieve werk voor de affi li-
atie van de Central Board (CBSE - Centrale 
Commissie, die de resultaten van de hoogste 
leerjaren homologeert) is nu gaande.

http://www.werkderbroden.org
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Werk der broden vzw, Chemin des Champs des Dailles 3, 7800 Aat. http://www.WerkDerBroden.org 
BIC : CPHBBE75 — IBAN : BE90 1262 0485 0532 (Fiscaal attest, 40€ min.) Verantwoordelijk uitgever : M. Valentin
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Het getuigenis 
van Corentin

Ik heet Corentin Baar en ik heb het 
geluk gehad, als Indiase jongen te worden 
geadopteerd door een Belgische familie uit 
de omgeving van Spa.

Via iemand die me nauw aan het hart 
ligt kreeg ik op een trip naar Brussel, nu 
twee jaar geleden, de gelegenheid om Molly 
te leren kennen. Diezelfde persoon heeft me 
ook uitgenodigd om een bezoek te brengen 
aan haar school in India, ten noorden van 
New Delhi, Uttar Pradesh.

Na een eerste bezoek in december 2021 
was het me duidelijk wat een ongeloofl ijke 
berg werk Molly en haar team al die jaren 
al hebben verzet. Ik zag er hoe kinderen 
van peuterleeftijd tot volwassenheid worden opgevoed en hoe de oudsten begeleid worden naar een 
beroep. Mijn bezoek aan die school was zeer interessant voor mij, zeker door het feit dat ik kon 
vergelijken met andere scholen die ik had gezien in mijn verleden in India. 

 Ik was bijzonder onder de indruk van de vriendelijkheid van de leerkrachten die ik bij mijn 
eerste bezoek ontmoette. Er heerst een schoolse sfeer maar ook een bewustzijn dat deze kinderen 
jongvolwassenen moeten worden die actieve leden van de beroepsbevolking zijn, wat helaas nog 
niet altijd het geval is in India.

Ik ben er in november van dit jaar teruggekeerd om Molly en 
haar team terug te zien en vooral om de plek te bezoeken waar hun 
nieuwe school zal komen. De centrale lokatie temidden van vele 
dorpen is interessant, want het gaat om zeer arme dorpen met veel 
kinderen van alle leeftijden. De noodzaak en vooral het geluk van 
een nieuwe school vlakbij hun woonplaats zijn des te groter omdat 
het duidelijk is dat kinderen in dit soort dorpen op het platteland 
anders geen enkele kans zouden hebben om ooit te kunnen stu-
deren of zelfs maar te hopen op een job, behalve als landarbeider 
- en dan nog !

Deze kinderen zouden veroordeeld zijn tot een leven van zowel 
fi nanciële als intellectuele armoede. Dit nieuwe project dat Molly
en haar team aanvatten is tegelijk een wonder en pure noodzaak 
voor de tientallen dorpen in de omgeving, want hiermee komen ze 
geleidelijk, beetje bij beetje, weg uit een reële achterstelling die nog 
te vaak vergeten wordt en die zelfs vele mensen in In dia zelf on-
bekend is. Ik geloof oprecht dat dit project de hele streek rondom 
deze nieuwe school zal redden. Bravo !

Nu de nieuwe school oprijst, zien de mensen in de omgeving 
van Jadwar hun toekomst in wording. Dat dit kan, is te dan-
ken aan u. Wij danken elk van u van harte voor uw vertrouwen 
en uw volgehouden steun. Wij bidden voor uw gezondheid, uw 
geluk en de zegen van God. Moge uw Kerst vol zijn van Vrede 
en Vreugde die bij u en uw geliefden blijven gedurende heel het 
nieuwe jaar 2023 !
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