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TSUNAMI in INDIA:
nog altijd wachten er
slachtoffers op hulp...
De allesvernietigende zeebeving van 26
december laatstleden heeft zijn tol aan
mensenlevens geëist en de kusten van India
en van alle andere landen die gelegen zijn
rondom het epicentrum, liggen er desolaat en
verlaten bij.
Het rouwproces bij de overlevenden zal ooit
eindigen, laat het ons althans hopen, maar de
herinneringen aan hun overleden familieleden
en vrienden en de moeilijkheden om het dagelijks
leven opnieuw op te nemen, die zullen blijven.
In de eerste plaats moesten de overlevenden die
door de ramp alles verloren hadden geholpen
worden, maar ook de mensen die hun
traditionele werktuigen waarmee ze in hun
levensonderhoud voorzagen verloren hebben,
moeten nú geholpen worden. Dat zijn de vissers
en de mensen die werkten in de visvangst en de

kleine landeigenaars en de landarbeiders die de
kleine stukjes grond bewerkten die door de zee
totaal verwoest zijn.
Terug aan de slag gaan is moeilijk voor die
mensen want ze wachten op de
schadevergoedingen die hen beloofd werden
door de regeringinstanties en de andere
hulpassociaties die werkzaam zijn in de meest
getroffen. De meeste dorpen, maar toch weer
niet allemaal, hebben de geplande noodhulp
gekregen. Het is inderdaad ook zo dat de
hulpgoederen niet altijd gelijkmatig verdeeld
geweest zijn : de minst toegankelijke dorpjes zijn
soms wel eens vergeten geweest bij het uitdelen
van de levensmiddelen en de werktuigen.
Ook om aan al die mensen terug onderdak te
geven staat men voor quasi onoplosbare
moeilijkheden.

Vereniging gesticht door André MOTTE DIT FALISSE
Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België

 



De hulporganisatie genaamd het "Volontariat" door
een Luikse gesticht in 1962 die zich als doel stelt
de meest achtergestelden van de buitenwijken van
Pondichery te helpen, heeft geen schade opgelopen
door de tsunami, maar heeft volledig in de lijn van
haar doelstellingen besloten een aantal acties uit te
werken en een aantal welbepaalde dorpen
daadwerkelijk te helpen.

Het gaat hier om een werk op lange termijn : de
administratieve traagheid en de omvang van de
ramp zijn voldoende bekend en niet te ontkennen ;
vermelden we maar het verschil van visie en
toepassing tussen de regionale overheden en de
centrale regering van de Wet van de 500 meter
kuststrook waarop niet mag gebouwd worden. Maar
op de stranden rondom de stad vind men haast
geen bouwterreinen meer buiten die zone en het is
toch wel begrijpelijk dat de vissers dicht bij de zee
willen wonen.

Het Volontariat, bekend door zijn jarenlange
aanwezigheid en zijn goede naam in de streek, heeft
het op zich genomen om te gaan werken op enkele
plaatsen aan de kust ; daar helpt het nu ook nog een
aantal andere groeperingen die er niet alléén mogen
werken. Dit alles in samenwerking en in akkoord met
de regeringsautoriteiten ter plaatse. 
De Eerwaarde Heer MAGNEE gewezen directeur van
het Instituut Saint-Laurent van Luik die deel
uitmaakt van de Belgische vertegenwoording van
deze associatie is terug van een verkennende

opdracht in

Voorlopige woonkampen

TSUNAMI in India

India en legt uit hoe de zaken staan eind februari 05
op die verschillende "werkplaatsen" :

1) Het Gehucht Dubraypet van Pondichéry
Op het strand leven ongeveer 40 families waarvan
het Volontariat het peterschap waarneemt over hun
kinderen, en nog eens zoveel families waarvan hun
kinderen opgenomen zijn in de kindertehuis van
het Volontariat.
Heel veel van hun woningen (hutten) zijn beschadigd ; ze
zouden moeten hersteld zijn vóór de komst van de zomer-
moessonregens. In feite weet  niemand waar die
families elders zouden moeten gaan wonen : de
Regering zou hierover moeten beslissen. Van zodra ze
groen licht geven zal het Volontariat en zijn partners
beginnen aan de reconstructie. Het is uiterst belangrijk
voor die families en vooral voor de kinderen dat ze terug
behoorlijk kunnen wonen : dat zou die mensen toch
terug een zekere stabiliteit in hun leven bezorgen.

2) Het dorp Pudukuppam, 15 km ten Zuiden van
Pondichéry
320 visserfamilies, waarvan 183 op het strand : 5
doden, 44 vernielde hutten en huizen. Het dorp heeft
noodhulp gekregen. Maar om die mensen nu zo snel
mogelijk terug aan het werk te krijgen moet er
gezocht worden hoe ze een gedeelte van hun
vissersgerief kunnen terug krijgen. Met enkele sociale
werkers richten we nu kleine coöperatieven op waarin
de niet-zelfstandige vissers, die van de regering
bijgevolg geen compensaties zullen krijgen, zich
kunnen verenigen. Zij kunnen er werken in groepen
van 5 : ze zullen een vissersboot krijgen, maar alleen
dan als ze echt in coöperatief verband gaan
samenwerken. Voor het ogenblik is er één boot
afgewerkt en in dienst en zijn er 3 andere in
bestelling ; er komen 15 boten in totaal.
Om de vernielde woningen voorlopig te vervangen
heeft men de constructie van 33 tijdelijke collectieve
woningen gefinancierd. Zoals in alle tijdelijke
woonkampen overal ter wereld is alles in hout en is
de dakbedekking en zijn de muren van ingeteerd

 



NOG ALTIJD WACHTEN ER SLACHTOFFERS OP HULP...

Kostprijs van een boot in glasvezel :              
75 000 roupies of 1 364  euros

Motor : 40 000 roupies of 727 euros
Netten : 25 000 roupies of 455 euros
Totale kostprijs boot met motor en netten :

140 000 roupies of 2 546 euros

Actuele Koers van de Indiase roupie :
1 euro = 55 roupies
1 roupie= 1,8 cent

Voorlopige woonkampen

Kaart van de getroffen gebieden



karton. Kostprijs : 320.000 roupies. Alleen de
vloer en enkele electriciteitsleidingen moeten nog
geplaatst worden.
Er zouden ongeveer 183 permanente woningen
moeten gebouwd worden voor al de families die te
dicht bij de zee wonen. Dit wordt de grootste
uitgave die op middellange termijn zal moeten
gepland worden vermits de Indiase regering de
gemiddelde prijs van een woning heeft vastgelegd
op 150.000 roupies. Tot op vandaag heeft zij
weliswaar nog niet aangeduid waar die woningen
zullen  moeten komen.

3) Het dorp Chinoorpet in de streek van Karikal, 150
km ten Zuiden van Pondichéry
62 vissersfamilies (257 inwoners) : 11 doden, de
meeste hutten zijn verwoest, enkele stenen
huisjes zijn zwaar beschadigd.
Een socio-economische studie gedaan door het
Volontariat heeft de noden van het dorp in kaart
gebracht. Het dorp heeft de noodhulp ontvangen.
Een NGO van Gujarat zal 15 visserbootjes in
glasvezel schenken - maar de 29 kleine vissers die
"uit de boot vallen en bijgevolg aan de wal zullen
moeten blijven" zijn bereid visserscoöperatieven te
stichten en vragen hiervoor hulp.
Het Volontariat en zijn partners zal zich hier zeer
snel aan het werk zetten voor:

- de herstelling van enkele boten die niet erg
beschadigd lijken te zijn ;

- het aankopen van 5 boten uitgerust voor 5 kleine
coöperatieven ;

- de installatie van twee eenheden voor omgekeerde
osmose die drinkbaar water zullen leveren,
aangezien er nu brak water zit in de waterputten;

- aan de grotere kinderen een fiets bezorgen
zodanig dat ze de dichtst bij gelegen middelbare
school kunnen volgen.

Eens de Regering een bouwterrein zal aangeduid
hebben, zal het Volontariat en zijn partners ook
een gedeelte van de constructie van de
permanente woningen op zich nemen. 
4) Het dorp Ammankoilpet in de streek van Karikal 
130 families van seizoengebonden landarbeiders
(4 maanden per jaar) : 450 inwoners, 31 slachtoffers
van de tsunami (waarvan 17 kinderen), 85 hutten
vernield, alle gereedschap en alle persoonlijke

• Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
• Wenst U regelmatig hulp te verleren en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het onderstaand 

formulier voor een permanente opdacht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :

Wilt U maandelijks de som van 2,5€ - 7,5€ -12,5€ - 25€ of ...... € (naar keuze).
van mijn rekening n° ......-..................-...... 
overmaken ten voordele van S.O.S. Verlaten Kinderen rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, met rekening n° 000-1422898-05.

Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.

Mijn coördinaten :

Naam : ................................................................................ Voornaam : ...............................................................

Straat : ................................................................................ Nr : ......

Postnummer : ........................ Gemeente : ..........................................

Datum : .................................... Handtekening :

Herstelling van beschadigde boten
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bezittingen zijn door de zee meegenomen. Naast de
landbouw zijn er nog enkele beroepen : haarkappers,
naaisters, goederenvervoerders op de fiets...
Een Indiase NGO heeft de constructie van een
aantal tijdelijke woningen op zich genomen. De
constructie van een aantal permanente woningen
zal opgenomen worden door een andere NGO,
althans van zodra de Regering een terrein hiervoor
heeft aangewezen. Maar het leven zelf in het dorp
is stilgevallen en het is de hoogste tijd dat de
mensen terug aan het werk kunnen gaan.
Het Volontariat heeft een aantal voorstellen
gedaan die onmiddellijk kunnen uitgewerkt
worden om die mensen terug aan het werk te
zetten en de toestand te verbeteren : 
• Buiten de rijst en de bonen die ze van de noodhulp

hebben gekregen hebben ze nog wel een onmiddellijk
tekort aan enkele basisproducten. Wij zullen aan iedere
familie wat olie, suiker, specerijen ... bezorgen.
Kostprijs : ongeveer 65.000 roupies.

• We zullen gereedschap en materieel aankopen voor
landarbeiders, naaisters,... voor een bedrag van
ongeveer 40.000 roupies.

• De kinderen gaan te voet naar school, voor de
groteren is dat soms vrij veraf. Bij het heropenen
van de klassen in juni en na onderzoek over wat ze
nodig hebben zullen we fietsen aankopen en hen
bezorgen. Kostprijs voor 50 fietsen : ongeveer
100.000 roupies of iets minder.

• Er zullen tijdelijke woonblokken gebouwd
worden. Vooral de vrouwen, vooral zij, hebben
gevraagd dat er baden en toiletten in die blokken
zouden geinstalleerd worden. Voor deze
voorzieningen die zeker de hygiëne zal ten
goede komen moet er een som van ongeveer
150.000 roupies voorzien worden. 

Het Volontariat wil via alle vormen van onderricht en
opleiding, het verschaffen van een startkapitaal en het
ontwikkelen van het micro-krediet voor kleine
bedrijfjes, (ook en in het bijzonder voor vrouwen) nog
heel wat andere projecten verwezenlijkt zien in deze
dorpen. We kunnen inderdaad niet genoeg de nadruk
leggen op het feit dat het niet de bedoeling is om terug
te keren naar de toestand "van vóór" de tsunami, maar
wel om door opleiding en het stimuleren van solidariteit
en coöperatieve samenwerking, deze mensen een stap
vooruit te brengen. Het beter aanwenden van hun
mogelijkheden zal hen een kwalitatief beter leven
bezorgen.
Daarom is de weg die het Volontariat samen met
deze mensen wil afleggen een lange weg en is dit ook
een werk van lange adem. Het Volontariat wil op deze
manier de mensen er op wijzen dat zij, en vooral de
jeugd, uit zoveel andere mogelijkheden kunnen
kiezen en dat die mogelijkheden kunnen leiden tot
een ander beroep en een beter leven dan dit beroep
en dat leven dat ze nu zien : dit van hun vader.
Onze dank aan allen die ons hierin willen volgen.
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P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)

De leden van onze vzw : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel,  Motte dit
Falisse Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, de Eerwaarde Heer Germeau Claude. 

54, rue de Tilleur
B-4420 Saint-Nicolas (België)

Tel/fax : 04 252 22 28
e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be

S.O.S. Verlaten Kinderen is officieel erkend door het Ministerie van Financiën.
Wij herinneren u er aan dat uw giften fiskaal aftrekbaar zijn vanaf 30 euro per jaar.

oproep :

Om ons een bedrag over te maken vanuit het buitenland, meld dan volgende gegevens aan uw bank :
Onze coördinaten en ons rekeningnummer (zie hierboven)

Onze IBAN code : BE58 2400 0102 6079 - Ons BIC code : GEBABEBB - Fortis Bank België

help ons bij de wederopbouw van de verwoeste woningen en de aankoop van allerlei
gereedschappen (boten) om deze mensen terug hun broodwinning te bezorgen.


