
Blanche was voor de 4de keer in India voor het GOEDE DOEL dat ook door BEAU BRIDGE CLUB werd gesteund 

 
 

 
 

 
Beste bridgevrienden,  
 
Ik had beloofd een verslag uit te brengen van de reis naar India. Voilà hier ben ik er mee! ALS we aankwamen in Delhi zijn we eerst naar ons 
"shelterhome" gegaan om 40kg kleren en schoenen en brillen en knuffels uit te delen. We schonken zoals altijd ook geld. Het is daar altijd een feest 

voor de jongens. Zelfs de allergrootsten schoven aan voor een pet of een knuffel of een lekker drankje. Jullie moeten weten dat het allemaal bedelaart-
jes zijn die door de organisatie van de straat gehaald worden. Die jongens zijn zwaar psychisch onderkomen want zij werkten onder misdadige mensen. 
Als wij daar waren brachten ze net  jongens binnen die ze gered hadden van de straat. Alle deuren zijn ook steeds op slot en er staat constant een be-
waker aan de poort. We hebben nu reeds 3jaar gesponsord en daarmee zijn er matrasjes en sweaters gekocht. Buiten kleren en geld geven we ook 
altijd fruit, koekjes en heerlijke drankjes. Het is dan echt genieten daar om te zien hoe blij we die arme kinderen maken. De organisatie heet Balaam 
Salaam trust . Jullie kunnen dat vinden in het sponsorboekje en op internet opzoeken. Daarna hebben we onze binnenvlucht genomen naar het district 
Orissa om ons eerste weeshuis te bezoeken waar we steeds via onze contactmensen het meeste geld gegeven hebben om de gebouwen af te maken. 
Na vier jaar zag het er nu behoorlijk uit tegen toen ik daar de eerste keer kwam. Ze hadden het WC gebouw en de wasplaats en een slaapzaal klaar. 
Naar Indische normen en door de dorpsbewoners gebouwd een prima resultaat. Het geld wat we nu gegeven hebben dient om de tweede bouw af te 

maken. Er moet nog alleen een vloer worden gelegd , de binnenmuren bepleisterd en geverfd. Ook het plafond wordt fatsoenlijk geïsoleerd en de ver-
lichting komt er ook. Onze contactman houdt ons op de hoogte hoe de werken verlopen. Het was een deugdzame ervaring om met de weesjes samen 
te zijn en ze veel te geven (we maakten eten met vlees voor hen en gaven veel fruit en koekjes en geschenken en kleren) We sliepen bij de opzichter 
van het weeshuis in een tent en s ‘morgens konden we ontbijten met de kinderen op een bananenblad. Het gaf ons een tevreden en fantastisch gevoel. 
Het weeshuis noemt : SALEM INDIA BLESS ORPHANAGE  en bevindt zich in Kurtamgarh District Kandhamal. Het was 345km af van onze verblijfplaats 

en we hadden een goede jeep gehuurd met chauffeur en een lokale gids. We deden er 8uur over om er te geraken. 1600 m hoog en echte slechte weg 
maar wel een prachtige bergomgeving. Na twee weken hebben we dan echt vakantie gehouden in een badplaatsje in Mahapalipuram. Niets als kunst 
uitgehouwen in de rotsen en heerlijke zon en rust. Heel veel dank vanwege Aline en ik en ook vanwege de kinderen in India.  
 
Dankbare groetjes van Blanche. 


