
 

Bennekom, 3 december 2021 
Lieve beste sponsors, 
 
Het gaat heel goed met onze 22 weeskinderen in Chintapalli, een klein dorpje in de arme binnenlanden van Andra 
Pradesh. Mede dankzij jullie steun, kunnen de oudste vier kinderen intussen naar het beroepsonderswijs. Ze hebben de 
basisschool en het middelbaar onderwijs afgerond. De kinderen doen ontzettend goed hun best, ze zijn zeer ijverig en 
willen zich graag ontwikkelen in een bepaald vakgebied. Ze willen van betekenis zijn voor hun land. 

 
Op de foto zien jullie de vakschool waar nu vier kinderen 
naar toe gaan. Nogal anders dan bij ons. 
Links, met gele blouse, staat Bheemayya. Hij is 19 jaar en 
volgt een opleiding die gericht is op diergeneeskunde en 
dan speciaal de medicijntoepassing (LM&D course for 
veterinary compounder). 
Sravani (18 jaar, met donkerblauw vest) staat naast hem 
en gaat naar dezelfde opleiding. Zij is een slimme meid en 
heeft alle klassen bovengemiddeld goed doorlopen. 
Naast haar staat Seemalamma. Zij is het oudste meisje in 
de groep, 21 jaar. Ze had heel veel achterstand toen ze in 
ons weeshuis kwam, maar heeft alle klassen snel 
doorlopen en begint nu aan een opleiding voor 
verpleegkundige. 
En rechts, met baardje en blauwe blouse, staat Sunil 
Kumar. Hij is 19 jaar en volgt dezelfde opleiding als 
Bheemayya. Hij weet nog niet precies wat hij wil worden 
en kan in het tweede jaar nog kiezen. 
 

Kosten 
De beroepsopleiding per jaar per kind kost ongeveer € 1.850,-. Volgend jaar komen er nog weer 4 kinderen bij. En daarna 
duurt het twee jaar voor een volgende groep van 4 kinderen de beroepsopleiding begint. De opleidingen duren 3 tot 4 
jaar. Dat betekent dat we tot en met 2025 ruim € 85.000,- moeten besteden aan hun opleidingen. Dat geld is er nog niet. 
We doen graag weer een oproep op jullie als sponsors. We hebben nog zo’n €40.000,- nodig. 
 
Van kansarm naar kansrijk 
De kinderen zijn echte weeskinderen. Zonder familie, bestemd om van de vuilnisbelt te leven en in de slavernij of 
prostitutie terecht te komen. Een pastor heeft zich over hen ontfermd en wij hebben vervolgens (9 jaar geleden) met de 
Stichting De Vaste Burcht, een weeshuis gebouwd voor deze kinderen. Nu met 11 jongens en 11 meisjes zit het huis 
helemaal vol. De oudste is 21 en de jongste is 7. Het is onze visie om deze kansarme weeskinderen te helpen om zich te 
ontplooien tot volwaardige goed opgeleide burgers van India. Ze zijn slim en ijverig. Ze worden goed begeleid door lokale 
mensen. Een jong echtpaar woont bij de kinderen en zorgt voor hen. De pastor van de kerk, pal naast het weeshuis, houdt 
dagelijks toezicht. En dan is er nog de weduwe van de pastor die de kinderen ‘vond’, die samen met haar dochter namens 
ons wekelijks toezicht houdt op het geheel. Namens ons hebben we nog een onafhankelijke Supervisor die toezicht houdt 
op de programma’s. Dat is een politieagent uit een naburige stad die we hebben leren kennen. 
 
Corona. 
Dat Corona van alles overhoopgooit hoeven we niet meer uit te leggen. Dat is ook in India het geval. In de binnenlanden 
worden de lockdown maatregelen van de overheid vaak veel strenger doorgevoerd dan de bedoeling is. Want de lokale 
gezagsdragers willen in een goed blaadje komen bij de bestuurslaag boven hen. Dat was ook het geval in de binnenlanden 
van Andra Pradesh waar wij in dat kleine dorpje, Chintapalli, ons weeshuis hebben. De kinderen hebben dit jaar onnodig 
veel ‘binnen’ gezeten en mochten maandenlang niet naar school. Wij hebben, met jullie steun, voor 11 tablets gezorgd 
zodat ze 2-aan-2 online onderwijs konden volgen. Maar helaas werkt de internetverbinding lang niet altijd. Intussen is de 
situatie verbeterd en zijn de gezagsdragers coulanter geworden. De tablets gebruiken ze nu ook om Engels te leren en 
daarvoor stimuleren ze elkaar. Heel voorzichtig beginnen we wat resultaat te zien. 
 
Uw steun is meer dan welkom 
En… we sluiten af met de vrijmoedige vraag om ook in 2022 aan dit mooie project te denken. Zie www.vakschool-
chintapalli.nl. Het banknummer is; NL19INGB 00086 30932. Ten name van De Vaste Burcht onder vermelding van 
Vakschool Chintapalli. 
 
Wij wensen jullie gezegende en gelukkige kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2022. 
Een heel hartelijke groet van Jan-Willem en Joke Grievink 


