
 

Koning Boudewijn Stichting (2018-2019) 
Integrale dorpsontwikkeling van dertig achtergestelde plattelandsdorpen in het Tuticorin District 

 
Met dit project willen we de noodzakelijke realisaties financieren, die nodig zijn voor de ontwikkeling 
van 30 dorpen (gemiddeld 1000 inwoners/dorp) met als focus: 

- onderwijs: de dorpsschooltjes renoveren (herstellen van vloer, dak, muren, vensters en ramen) en 
voorzien van een sanitaire ruimte, keukenblock, klasmeubilair, spel- en sportfaciliteiten  
- genereren van inkomsten voor vrouwen: geitenkweek- en naaiatelierproject, opstarten van mini-
bedrijfjes (mobiel groetenkraan, mobiele rijstmeelverkoop, kleine buurtwinkel, tea shop) 
- wateropvangbekkens bouwen, bestaande verdiepen en verbreden (= watervoorziening voor menselijk 
gebruik, dieren en landbouw), aanleggen van geneeskundige kruiden- en groentetuinen in de dorpjes 
(ook bij de scholen), aanplanting van fruitbomen alsook bomen die erosie van de waterbekkenoevers 
tegengaan. 
- zorgondersteuning van personen met een beperking: therapietoestellen, orthopedische apparatuur en 
mobiliteitshulpmiddelen.  

SCAD neemt de financiering op zich van het organiseren van onderwijs, biologische landbouwontwikkeling, 
de organisatie van medische kampen oog-kampen en CBR assessment kampen, de kosten voor onderzoek 
en therapie voor personen met een beperking, de zorgondersteuning van de zorggroep bejaarden alsook 
de salarissen en projectwerkingskosten. 

Noodzakelijke uitgaven voor de realisatie van het totaal-project 
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18 scholen renovatie en infrastructuurverbetering 1000 Rs/school =1 800 000 Rs 
30 scholen les-, spel- en sportmateriaal, klasmeubilair  
50 000 Rs/school = 1 200 000 Rs 
Gezondheidsopvoeding schoolkinderen, medisch onderzoekkampen, oogonderzoek-
kampen, CBR-assessmentkampen, ‘gezonde voeding’ kookdemonstraties en Nutrimix 
voedingssupplement 
Tewerkstelling voor 320 vrouwen 
onder andere: geitenkweek, naaiatelier, small business, microkredieten  
Bomenplanting 10 000 bomen in 10 dorpen – gemiddeld 500 000 Rs per dorp = 
                        7 142 € 
Aanleg geneeskundige kruidentuin en moestuin in de dorpen, schoolmoestuinen  
in 30 dorpen – gemiddeld 2 500 Rs per dorp =                                                        1 071 € 
10 waterbekkens bouwen, verdiepen en verbreden  
gemiddeld 250 000 Rs =                                                                                35 714 € 
Zorgondersteuning van speciale groepen 
(295 personen met een beperking en 482 alleenstaande bejaarden) 
Opstart biologische landbouwbedrijven 
Lonen  
Opvolging en evaluatie  
Verbruiksgoederen 
Administratieve kosten 10% 
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 8 571 € 
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            5 142 € 
          34 225 € 

                                                                                                           TOTAAL PROJECT BUDGET 376.469 
    

 
Onderstaande werd aanvaard door de Koning Boudewijnstichting (ifv bekomen fiscaal attest!) 
 
I       Schoolrenovatie en/of infrastructuurverbetering (18 scholen)                                                           25 714 € 
II      School spel- en sportmateriaal + klasmeubilair (30 scholen)                                                               17 143 € 
III    In functie van tewerkstelling voor 250 vrouwen:       4.135 000 Rs                                     59 072 € 

- schenken van geitenunit: 6 geitjes (geitenkweek) 
200 x 16 000 Rs 



- stoelen, naaimachines, snijtafels (naaiatelier) 
25 x 14 000 Rs 

- mobiel groetenkraam (driewielfiets, weegschaal, manden, plooistoel, grote parasol) 
10 x 25 000 Rs  

- deur aan deur rijstmeelverkoop (driewielfiets, emmers, stainless steal opslagcontainers,  
maatbekers) 
5 x 25 000 Rs 

- kleine winkel (metalen rekken, tafel en stoel, weegschaal, manden, opbergpotten) 
5 x 22 000 Rs 

- Tea shop (boiler, kachel, commerciële LPG cilinder, tafel en stoel, tea pot en glazen) 
5x 20 000 Rs 

IV    Bomenplanting in 30 dorpen (10 000 bomen)                                                                                        7 142 €  
V     Aanleg geneeskundige kruiden en moestuin in de dorpen, schoolmoestuinen,                       
        gemiddeld 2 500 Rs/dorp dus 75 000 Rs =                                                                                              1 071 € 
VI  Bouwen van nieuwe alsook verdiepen en verbreden van bestaande waterbekkens                     35 714 € 
VII Therapietoestellen, mobiliteitshulpmiddelen en orthopedische apparatuur in functie van 
       295 personen met een beperking                                                                                                             19 135 € 
                                                                                                                                                               TOTAAL: 164 991€ 
 
WE DROMEN ER VAN DIT TE KUNNEN REALISEREN IN 2 JAAR TIJD…DANKZIJ UW GULLE STEUN!!! 


