
 

Nieuwsbrief voor de sponsors van de vakopleiding voor weeskinderen in Chintapalli – Andra Pradesh – India. Zie www.vakschool-chintapalli.nl  

Bennekom, 27 december 2022 
 
 
Lieve beste sponsors, 
 
Het kalenderjaar 2022 is weer voorbijgevlogen. Tijd om jullie te informeren over wat er gebeurd is met jullie steun aan ons 
kindertehuis met de 22 weeskinderen in Chintapalli, in de binnenlanden van Andra Pradesh. We hebben jullie in de laatste 
nieuwsbrief al verteld dat één van onze weeskinderen, Swathi, is getrouwd met een jongen uit het dorpje waar zij ook is 
geboren. Het gaat goed met haar en van tijd tot tijd komt ze terug naar het Kindertehuis om haar “broertjes en zusjes” 
(want zo zien ze elkaar) te ontmoeten. 

 
Links op de foto zien jullie de 
ambachtsschool van 
Chintapalli. Niet te 
vergelijken met een school bij 
ons. Op de gevel de foto’s 
van de slechts 14 leerlingen 
die de school telt. Acht in het 
eerste jaar en zes in het 
tweede jaar. Devi zit in het 
eerste jaar en Seemalamma, 
Sravani, Sunil en Bheemayya 
zitten in het tweede jaar. 
Hun opleiding is in juni 2023 
klaar en dan gaan ze stage 
lopen. We zullen een 
volgende keer meer over hen 
vertellen. Kamaraju is al 
klaar met zijn opleiding. Zie 
info hieronder. Op de foto 
links zie je ook dat de drie 
leraren een brommer 
hebben. 
 

 
Zoals gezegd: een van onze kinderen, Kamaraju (foto rechts), is nu klaar met zijn 
vakopleiding. Hij is opgeleid om als chauffeur en klusjesman aan het werk te 
gaan. Hij volgt nu nog een paar maanden praktijkstage en dat betekent dat hij 
vooral oefent om op die smalle bergwegen rond Chintapalli op een veilige 
manier een voertuig te besturen en veilig in te halen. Dat laatste is zeer 
belangrijk in India. De wegen zijn zeer bochtig en bergop heb je totaal geen 
overzicht. Maar er is wel veel zeer langzaam rijdend verkeer (en veel koeien). 
Dat betekent dat je met een auto luid toetert om te laten weten, aan 
tegemoetkomend verkeer, dat jij eraan komt en dat je op de andere weghelft 
gaat rijden en gaat inhalen. Je moet dus ook je eigen oren goed gebruiken om te horen of een tegemoetkomend voertuig 
niet ook gaat claxonneren om jou te laten weten dat dit niet kan omdat hij daar rijdt. Wijzelf rijden daar nooit, dat zou 
onverantwoord zijn. Niet alleen omdat ze daar linksrijdend verkeer hebben, maar omdat wij de ‘mores’ van het verkeer 
echt niet kennen. Kamaraju schijnt het goed te doen. We zullen het wel een keer ervaren. Hij gaat vanaf maart een baan 
proberen te vinden. Hij blijft wel in het kindertehuis wonen totdat hij gaat trouwen. Maar hij betaalt dan wel ‘kostgeld’ 
omdat hij zelf gaat verdienen. 
 
Nog 15 kinderen op de basisschool 
Dat basisprincipe – kostgeld betalen als je met je studie klaar bent en gaat werken – willen we ook voor de andere 
kinderen gaan hanteren. We hopen met jullie steun ook de andere 15 kinderen een vakopleiding te kunnen laten volgen. 
Elk jaar gaan er weer een aantal van onze kinderen naar die vakschool. Ze zitten nu nog op de basisschool. Over 10 jaar 
zouden dan alle kinderen moeten zijn uitgevlogen. Wij nemen – vanwege onze leeftijd - geen nieuwe weeskinderen aan. 
De jongste is Srikanth en hij is 9 jaar. Omdat hij duidelijk de jongste en de kleinste is, wordt hij door de anderen, vooral 
door de meiden, zowel verwend als bemoederd. En dat laatste vond hij eerst heel leuk, maar nu niet meer. Het gaat 
gewoon erg goed met de kinderen, ook onder elkaar als broertjes en zusjes en daar zijn we erg blij mee. 



 

Nieuwe bankrekening: NL68 INGB 06773 08 183. Ten name van De Vaste Burcht onder vermelding van Vakschool Weeskinderen Chintapalli. 

 
 
Alle kinderen hebben een vaste discipline, ze staan vroeg op, doen hun huiswerk goed en krijgen ook prima beoordelingen 
op de basisschool. Het is een Katholieke school en de leiding bestaat uit een aantal lieve nonnen die we de laatste keer dat 
we daar waren hebben ontmoet en kunnen spreken. 
 
Engels leren 
Een van de dingen die wij heel erg pushen is dat ze allemaal de Engelse taal gaan leren. Op school wordt daar maar weinig 
aan gedaan. Daarom volgen ze nu via hun tablets en via aangepaste YouTube programma’s een basiscursus Engels en dat 
begint z’n vruchten af te werpen. Veertien van de kinderen hebben ons – voor het eerst – onlangs allemaal een 
handgeschreven brief gestuurd. Dat was voor ons ontroerend om te zien. We kunnen nu ook rechtstreeks in het Engels 
met hen mailen. We hebben onlangs ook de manager van het project (Santhi Lenie) gevraagd om uitsluitend in het Engels 
met de kinderen de praten. Dat begint dus z’n vruchten af te werpen, zo merken we. 
 
Praktische vaardigheden 
  

Op de foto links zien jullie 
de kerk (links achter de 
muur) en daarnaast 
(rechts) het kindertehuis 
met 2 kamers, een voor de 
jongens en één voor de 
meiden. En een kleiner 
kamertje voor het 
huismeestersechtpaar met 
hun beide zoontjes. De 
familie Jartha. 
De Jartha’s leren de 
kinderen huishoudelijke 
klusjes, zowel koken als 
groente verbouwen, maar 
ook klusjes als tegels 
leggen, daken, waterafvoer 
en deuren repareren en 
dergelijke. 

 
Gebouw moet onderhouden worden 
Gebouwen in deze dorpjes in de binnenlanden van Andra Pradesh zijn kwetsbaar. Ze worden zo goedkoop mogelijk 
gebouwd en er moet jaarlijks wel aan gerepareerd worden. De muur om het complex staat er nu 2 jaar. Dat was nodig 
voor de veiligheid, met name van de meisjes. Nu kan niemand zomaar het kinderhuis binnenlopen of door de raampjes 
gluren. Dat gebeurde voor die tijd wel en dat voelde voor de meiden nogal onveilig. 
 
Tot zover even de update van 2022. Heel hartelijk bedankt voor jullie steun! 
 

SPONSORING 
Wat betreft de kosten: voor het schooljaar 2023-2024 (augustus tot en 
met mei) hebben we ongeveer € 15.000,- nodig voor de vakscholing van 
de 4 kinderen die dan op die school zitten en de stage van de 4 die 
komende zomer klaar zijn met hun lessen. Dat geld hebben we intussen. 
Wij willen jullie bedanken voor jullie bijdrage aan deze kosten. 
Voor de schooljaren 2024 en 2024 willen we nog graag zo’n € 22.000,- 
werven. Jullie bijdrage is daarvoor van harte welkom. 
Let op: het bankrekeningnummer is nu NL68 INGB 06773 08 183. 
Ten name van Stichting De Vaste Burcht, ovv ‘Vakschool Weeskinderen 
Chintapalli.’ 
 
Een heel hartelijke groet van Jan-Willem en Joke Grievink 
Voor informatie 06 53 232 772 


