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INLEIDING
Het academiejaar 2019 - 2020 is begonnen in de maand juni. Aangezien de heer Karuppusamy
om persoonlijke redenen ontslag nam, werd de heer Vijith, alumni van dit Home, aangesteld als
bewaker om studenten te helpen en te volgen. De heer Surya werd in juli aangesteld als
bewaker. Mevrouw Matthew Mary ging verder als kok. Op de eerste dag kwamen 29 studenten
naar Boy’s Home. De volgende dagen kwamen er andere studenten naar het home. Na een
week waren er 58 studenten in het home. Helaas zijn vier nieuwe studenten gestopt met Inigo
Boy's Home omdat ze bij hun ouders wilden blijven. Dat brengt het totaal aantal studenten op
54. We volgden verschillende methoden om ze vanuit hun vakantieleven terug te brengen op
het normale ritme van het academiejaar.

De Academische studies :
Inigo Boys ’Home aanvaardt en huisvest studenten van klas 6 tot 12. Zoals u al weet, zijn al
onze studenten schitterend in hun studies. Velen van hen zijn niet echt geïnteresseerd in
formeel onderwijs. Onze belangrijkste missie is het creëren van interesse in formeel onderwijs.
De aanpassing van de meeste studenten duurt drie tot vier maanden. Ondertussen worden de
leergierige studenten aangemoedigd om uit te blinken in hun studies. Deze studenten worden
verdeeld in verschillende groepen en ze worden geholpen door de bewakers en twee van onze
broeders (Brs Ragu en Lazar).
Sommige studenten waren erg zwak in hun studies. Ze konden niet eens lezen en schrijven in
het Tamil en het Engels, hoewel ze daar in klas zes tot negen waren. Daarom werd hen
driemaal per week gevraagd om na de school gedurende twee maanden speciale opleiding te
volgen in het home. De bewakers staken er hun tijd en energie in om hen in staat te stellen in
het Tamil te lezen en te schrijven. Na dit initiatief konden we veel verbetering zien. Het is een
continu proces. Ze krijgen speciale aandacht tijdens de studie-uren; een van de bewakers helpt
hen regelmatig. We hopen hen te helpen hun vaardigheden in de komende jaren te verbeteren.
In de studiezaal hebben we niet genoeg ruimte om 54 jongens comfortabel te laten zitten en
studeren. Daarom hebben we tijdens de studie-uren besloten om de eetzaal voor de 10e
standaardstudenten te gebruiken. Het was in zekere zin nuttig om hen speciale aandacht te
geven om hen voor te bereiden op het openbare onderzoek door de deelstaatregering van
Tamilnadu. We hebben ook speciale lessen georganiseerd voor alle 10e standaard studenten
tijdens vakanties met het oog op hun examen. We leerden hen de studiemethodes, afgezien
van de specifieke vakken. We concentreerden ons op wiskunde en Engels omdat de meeste
studenten moeite hadden met het bestuderen van deze vakken. Deze training heeft hen
voldoende zelfvertrouwen gegeven om goed te studeren en moedig het examen af te leggen.
Het Indiase schoolonderwijssysteem heeft Engelse taal als onderwerp van klas één tot twaalf.
Helaas hebben enkelen van ons weinig vertrouwen in het vloeiend lezen van de Engelse taal
en slechts enkelen van ons kunnen zich in het Engels uitdrukken wanneer we onze
schoolopleiding afmaken. Daarom krijgen Inigo Boy's Home-studenten elk een notitieboek en
worden ze geholpen om elke dag twee vocabulaires te onthouden. Aanvankelijk vonden ze het
interessant en gemakkelijk. Naarmate de dagen verstrijken, vinden ze het moeilijk om dat te
doen; maar we blijven erop aandringen. Dit heeft hen enig vertrouwen gegeven om een
Engelstalig onderwerp te lezen. Sommigen van hen proberen zelfs in het Engels te spreken.
We hopen dezelfde praktijk ook in de volgende jaren voort te zetten.

Dhr. Yogeswaran, 8ste standaard student scoorde eerste klas in de halfjaarlijkse examens op
school. Enkele andere studenten doen hun best om uit te blinken in studies. Ze nemen de
tweede en derde plaats in in hun respectievelijke klassen.

Buitenschoolse activiteiten
Br Lazar hield een lezing over de milieucrisis op 5 juni 2019 omdat het de internationale dag
was van het milieu. Hij gaf hen uitleg over de huidige situatie van ons India. Hij nodigde hen uit
om als verantwoordelijke personen te leven en om voor de natuur en moeder aarde te zorgen.
We vierden het feest van de heilige Ignatius van Loyola op 31 juli. Eerwaarde Br Devadass
was de belangrijkste gast van het programma. Hij vertelde ze een paar gebeurtenissen uit het
leven van de heilige Ignatius en inspireerde hen om actief te zijn in hun studies en andere
buitenschoolse activiteiten. Hij wenste hen veel succes voor dit academiejaar. Br Ragu en de
bewakers namen de studenten op 14 augustus 2019 mee voor een picknick-dag naar
Kodaikanal. Ze bezochten daar het Kodai-meer en de bloementuin. De studenten genoten in
het park door samen te spelen en te fietsen rond het meer.
We vierden de onafhankelijkheidsdag van ons land op 15 augustus 2019 in Inigo Boys 'Home.
De studenten voerden tijdens het evenement een cultureel programma uit. Mr.Surya, een van
de bewakers hees de vlag. Pater Felix Kennady SJ hield een toespraak over de huidige situatie
in ons land. Zijn toespraak herinnerde ons allemaal aan de uitdagingen waarmee onze
voorvaders werden geconfronteerd en inspireerde ons om de uitdagingen te overwinnen die
voor ons liggen. We hadden 's avonds een vriendenmatch in volleybal tussen Inigo Boys ’Home
en de Tertian Fathers (die in Sacred Heart College, Shembaganur verblijven voor een
religieuze cursus van zes maanden); en de jongens wonnen de wedstrijd.
De Dag van het Kind werd gevierd op 16 november 2019 op de Sacred Heart College Campus.
De heer Rajkumar, de manager van Colton Hotel Kodaikanal was de hoofdgast van het
programma. Er waren ongeveer 260 studenten uit verschillende dorpen en scholen, waaronder
de studenten van Inigo Boys 'Home. Veel sportevenementen vonden 's ochtends plaats volgens
de leeftijdsgroepen. Ze deden allemaal mee en toonden hun talenten. Na de lunch was er een
cultureel programma en de studenten van Inigo Boys 'Home presteerden goed en kregen de
waardering van het publiek. Sommigen van hen die in de competities en sportevenementen
wonnen, ontvingen prijzen. Een paar van onze jongens ontvingen prijzen voor regelmatig
schrijven of tekenen in het tijdschrift ‘Sigaram Thodu’.
We hebben een quizwedstrijd gehouden voor alle door PEAK ondersteunde studenten op
1 maart 2020 in Ingo Children’s Home, Kodaikanal. Onze jongens deden mee en kregen de
derde prijs in de Quiz-competitie.
Boys 'Home-studenten namen deel aan verschillende trainingen voor het ontwikkelen van
vaardigheden. Vier van hen namen deel aan een ééndaagse training over 'Eerste hulp',
georganiseerd door het District Child Protection Office in Dindigul op 26 november 2019.
Sommigen van hen namen deel aan leiderschapstrainingen.

Culturele trainingen en evenementen
We organiseerden van 6 t / m 8 oktober 2019 een culturele training voor alle Inigo Boys
’Home-studenten in Inigo Boys’ Home. Studenten van St.Xavier's Home of Love die
ondersteund worden door PEAK namen ook deel aan deze training. Mr.Magimai uit
Thirunamalai, Mr.Sathiya en Mr. Pasupathi uit Tindivanam en Mr.Chitravel uit Kadayamalai,
Kodaikanal waren de trainers. Ze leerden de studenten de dansen Oyilattam, Matukombattam,

Kaliyalattam en Paraiyattam. De studenten werden in vier groepen verdeeld om deze
traditionele dansen te leren.
Sommige studenten maakten zich op voor de quizwedstrijd. Op de laatste dag van de training
hebben we een cultureel programma georganiseerd voor alle studenten van Inigo Boy’s Home.
Pater Angel, de correspondent van St. Xavier's Higher Secondary School, Shembaganur, en
Sr. Guna, de correspondent van St. John's Higher Secondary School, waren de belangrijkste
gasten van het programma. We hebben een quizwedstrijd gehouden waaraan de studenten
van Inigo Boys ’Home ook hebben deelgenomen en goed hebben gepresteerd. Pater Angel en
Sr. Guna waardeerden alle studenten voor hun fantastische en fabuleuze tentoon gestelde
talenten en wensten hen om hetzelfde te doen in hun studies. De studenten waren gelukkig
omdat ze hun vakantiedag nuttig hadden doorgebracht..
De studenten werden in het begin van het jaar verdeeld in verschillende groepen en ze werden
begeleid bij het voorbereiden en uitvoeren van culturele items elke alternatieve zondag. De
studenten hadden veel belangstelling voor het thematisch voorbereiden van de evenementen
en voerden deze op voor het publiek. Het hielp hen creatief te denken en hun talenten te tonen.
Het hielp hen ook om aan de samenleving als geheel te denken, omdat ze de sketches zelf
moesten voorbereiden op basis van de huidige problemen.
We hebben in het weekend enkele speelfilms en documentaires bekeken. Een van de films
over het kastesysteem werd bekeken en de volgende dag was er hierover een groepsgesprek.
Het was een geweldige oefening. De naam van de film is ‘Pariyerum Perumal.

Gezondheid
Artsen en verpleegsters van het overheidsziekenhuis bezochten ons huis om onze studenten
te controleren wanneer er virale koorts in de stad was. We hebben ‘Nilavembu kasayam’ een
paar dagen verstrekt om de infectie te voorkomen en immuniteit op te bouwen in het menselijk
systeem. We bezorgen ze elke ochtend spruitmaaltijden om hun immuniteit te vergroten en
gezond te worden. De studenten worden behandeld in de lokale ziekenhuizen als ze een
gewone ziekte hebben; anders worden ze naar huis gestuurd en brengen de ouders ze naar
de ziekenhuizen

Tuinieren
De studenten werden het hele jaar door in verschillende groepen onderverdeeld voor
verschillende activiteiten. Een van de activiteiten is tuinieren. We hebben een kleine moestuin
en een bloementuin naast het huis. Met hulp van bewakers en studenten hebben we wat
groenten geteeld. In onze tuin hebben we wortel, bonen, kool, groene bladgroenten, radijs,
bananen en erwten geteeld. Voor de teelt hebben we voornamelijk organische mest en
bestrijdingsmiddelen gebruikt. We gebruikten deze groenten voor de consumptie van Inigo
Boys ’Home en Inigo Children’s Home.
We hebben ook wat avocado-boompjes in de tuin van het home geplant. We hebben elke
plant toegewezen om door een bepaalde student te worden verzorgd. Sommigen van hen
tonen er veel interesse voor en anderen niet; maar we proberen de waarde van het kweken
van bomen en de zorg voor de natuur in te prenten. Tuinieren helpt hen zich bewust te worden
van hun verantwoordelijkheden om moeder aarde te redden en te behouden. Het helpt hen
ook om zich de ontberingen van hun ouders te realiseren om groenten en andere
voedselproducten in hun tuin te verbouwen.

Sport en spel
De kinderen zijn erg geïnteresseerd in spelen en sport in het algemeen en onze tribale en
Dalit-studenten zijn erg geïnteresseerd in spelen op een speciale manier. Zozeer zelfs dat ze
al het andere zouden vergeten en de hele tijd zouden spelen. Ze hebben ook een aangeboren
talent om uit te blinken in elk spel. Natuurlijk zijn er een paar jongens die altijd zouden
proberen te ontsnappen uit het spelen met de groep. Daarom krijgen de studenten een
tijdschema om te voetballen, volleyballen en voor indoor spelen volgens de lijst die is
opgesteld door de verantwoordelijke voor de spelen.
Spelen helpen hen om te ontspannen en is een goede oefening voor de studenten. Het geeft
hen energie om actief te zijn in hun studies. Ze worden ook aangemoedigd om binnenspelen
te spelen, zoals carambole, schaken, enz. We bieden niet alleen de mogelijkheid om thuis
spelletjes te spelen, maar moedigen ook al onze studenten aan om deel te nemen aan alle
sportactiviteiten die op school en op andere plaatsen worden georganiseerd. Sommige van
onze studenten namen deel aan de schoolcompetities schaken, carambole, volleybal, voetbal
en Kabadi. Mr Siva, onze student nam deel aan een hardloopwedstrijd op schoolniveau en hij
won de eerste prijs in de sportcompetitie. Ze hebben ook enkele prijzen gewonnen in die
competities.
We organiseerden een voetbalwedstrijd voor alle IBH-studenten van 24 tot en met 28 februari
2020 in Inigo Boys 'Home. Ze werden onderverdeeld in vier groepen om de wedstrijd te
spelen. We waardeerden de winnaars en anderen voor hun actieve deelname. Ze genoten van
de wedstrijd en het publiek moedigde hun teamleden graag aan. Sommige studenten, die
eerder de minste interesse in spelen toonden, begonnen na de wedstrijd zonder externe
kracht te spelen.

Opvoedkundige uitstap
De studenten van Inigo Children’s Home en Inigo Boys ’Home gingen dit jaar op 1 december
2019 op tournee naar Madurai en de Vaigai Dam. We bezochten de beroemde en historische
Menaakshi Amman-tempel, Ayiramkal Mandapam en Thirumalai Nayakar Mahal in Madurai.
Sommige studenten hebben alles goed bestudeerd en de anderen zouden later over al deze
plaatsen in hun studievakken studeren. Deze rondleiding hielp hen om zich te herinneren wat
ze reeds hadden gestudeerd. Ze verduidelijkten enkele van hun twijfels en ze leerden het
belang van deze historische plaatsen kennen. We gingen op de terugweg naar de Vaigai-dam.
Alle studenten speelden daar in het park. Ze waren vol bewondering over deze grote dam met
zoveel water. Ze waardeerden ook de architectuur van de dam en het harde werk van onze
voorouders

Monitoring door de regering
Child Welfare Committee, District Child Protection Office (DCPO) bezoeken het home en
ontmoeten het personeel eens in de drie maanden. Ze controleren en verifiëren alle gegevens
van het home. Ze vragen de administratie om het individuele zorgplan regelmatig goed bij te
houden. Ze blijven ook aandringen op het verkrijgen van de Aadhar-kaart,
gemeenschapscertificaten, jaarlijkse inkomstencertificaten voor de ouders, geboortecertificaat,
geboorteakte en bankrekening voor elk kind. We konden niet aan alle eisen voldoen omdat
onze mensen ze niet allemaal hebben. We doen ons best om hen te helpen al die certificaten
te krijgen, maar toch konden we het werk niet voltooien vanwege een gebrek aan andere
documenten. We hebben ook regelmatig een maandelijks Home Management Committee en
sturen het rapport naar de DCPO.

Vergaderingen voor de ouders
We brengen de ouders driemaal per jaar bijeen. Het is om de ouders te informeren over de groei
van hun kinderen in onderwijs en andere activiteiten. Het is ook om hen te herinneren aan de
regels en voorschriften van het home. Het helpt om een goede relatie tussen management en
ouders op te bouwen en zo de kinderen nauwer te begeleiden.
We hadden de eerste oudersvergadering op 24 september 2019 vóór de driemaandelijkse
examenvakanties. De studenten voerden veel culturele evenementen op voor hun ouders.
Mr.Chanthra Sekar, de leraar lichamelijke opvoeding van St. Xavier's Hr. Sec. School was de
belangrijkste gast. Hij sprak over zijn bekommernis met de ouders. Hij deelde zijn ervaring mee
die hij had met de leerlingen van de school. Hij richtte zich specifiek tot de ouders opdat ze hun
kinderen zouden beschermen tegen drugsgebruik.
De volgende ouderbijeenkomst vond plaats op 24 december 2019 in het Inigo Boys-Home. We
vierden Kerstmis. Bro.Ragu en Mr.Vijith vertelden over de situatie van ons home en de toestand
van de studenten. De beheerders ontmoetten elke individuele leerling samen met zijn ouders en
bespraken de prestaties van de leerling. Dit was nuttig om de status van elke bepaalde jongen
aan zijn ouders uit te leggen. De ouders waren blij met dit proces en waren bereid met ons
samen te werken.
We organiseerden op 8 maart 2020 een speciale bijeenkomst voor de ouders van zowel Inigo
Children’s Home als Inigo Boys 'Home voor studenten. De administratie realiseerde zich in de
loop van het jaar dat de ouders niet genoeg meewerkten om de richtlijnen van de homes te
volgen. Fr. Arockiasamy, de directeur van PEAK, gaf hen een sessie over de plicht en
verantwoordelijkheid van de ouders door middel van korte video's en met gepaste voorbeelden.
Bro.Ragu en de bewakers gaven hen uitleg over de moeilijkheden waarmee ze in de homes te
maken hebben. Veel ouders begrepen het belang van de bijeenkomst en beloofden samen te
werken met de administratie.
Feedback sturen

Onderhoud van de campus
Elk jaar doen we als bestuursorgaan ons best om de sfeer van de campus te verbeteren en
het onderwijs van onze studenten hier te verbeteren. Zoals we in de begroting hadden
voorgesteld, hadden we het buitenste deel van het hoofdgebouw geschilderd sinds we vorig
jaar de binnenkant van het gebouw hadden geschilderd. We hebben ook 3 toiletten
gerepareerd die eind vorig academiejaar niet functioneerden. Daarnaast legden we ook voor
30 meter buizen en zorgden we voor een goede afvoer van het badwater om stagnatie van
afvalwater binnen de campus te voorkomen.
De studenten hadden tot eind december een steen in de open ruimte om hun kleding te
wassen. Ze moesten veel tijd verspillen met wachten om hun kleding te wassen; ook konden
ze niet wassen tijdens de regen. Daarom hebben we een open schuur gebouwd en twee
lange wasstenen gelegd voor de jongens om hun kleding te wassen. Nu hebben ze voldoende
ruimte en andere faciliteiten om hun kleding comfortabel te wassen.
Boys ’Home heeft al een zonnebad om een bad in te nemen. Het is heel vaak gerepareerd en
de jongens konden niet goed warm water krijgen. Daarom werd op advies van de technicus
een nieuwe zonnewatertank geplaatst. Nu nemen de jongens comfortabel een bad.
Aangezien het water snel komt, kunnen ze ook snel een bad nemen en wat tijd besparen voor
andere activiteiten.
De Indiase grondwet wordt bedreigd door de huidige regering van India, geregeerd door de
Bharathiya Janatha-partij (BJP). We waren van plan de preambule van onze grondwet te
verdedigen door ze op verschillende manieren onder de mensen te verspreiden. Een daarvan
was om het op een bord te schrijven en het in het hoofdgebouw van Boys 'Home te plaatsen.
We hebben de taak voltooid.

Uitdagingen
Het is een genoegen om de onderdrukte kinderen te dienen. Er zijn genoeg goede dingen om
te koesteren; Tegelijkertijd zijn er veel uitdagingen voor de administratie om dit home te
runnen. Inigo Boys ’Home is gestart in 1996. Het is al 24 jaar geleden. Dit home gaat in juni
2020 het 25e jaar in; maar nog hebben de ouders en leerlingen het belang van de richtlijnen
van het Boys 'Home niet volledig begrepen. De studenten lopen nog steeds weg voor alles en
nog wat. Het is een grote spanning voor de administratie tot we de weggelopen student ofwel
onderweg ofwel in zijn thuis kunnen lokaliseren. Veel van de studenten hebben weinig
interesse in onderwijs. Ze komen hier vanwege hun ouders. Interesse in studies is moeilijk op
te wekken. Veel studenten die door dit home zijn gegaan, zijn afgestudeerd; maar geen van
hen wil om verschillende redenen hier terugkomen als lid van de leiding. Het is dus moeilijk
om een toegewijde afgestudeerde te vinden die minstens drie jaar in de leiding kan blijven.
Om alles van brandstof te voorzien, introduceert de regering van haar kant veel beperkingen
voor het runnen van homes.

Jaarlijkse feestdag
De studenten en de leiding maakten zich op voor de jaarlijkse feestdag op 22 maart 2020.
We hadden ook de benodigde materialen gekocht; vanwege COVID 19 werd alles
geannuleerd. De regering van Tamil Nadu heeft opdracht gegeven om alle scholen,
studentenverblijven en internaten vanaf 16 maart 2020 te sluiten. Slechts studenten van de
12e standaard bleven in ons home om hun openbaar examen af te ronden. De regering heeft
het openbaar onderzoek voor de 10e norm uitgesteld en de jaarlijkse examens voor alle
andere klassen, dat wil zeggen van klasse 1 tot 9, geannuleerd. Alle studenten zijn veilig bij
hun ouders. We nemen af en toe contact met hen op en adviseren hen om veilig te blijven.

Besluit
De kracht van het Inigo Boys ’Home is dit jaar meer toegenomen dan de capaciteit. We
konden comfortabel plaats bieden aan 48 studenten. Omdat de studenten bereid waren om
zich aan te passen, hebben we 58 studenten toegelaten en 54 van hen bleven tot het einde.
PEAK is erg blij en ANANDA erg dankbaar omdat ze meestapt in de realiteit van deze
onderdrukte studenten. Het is de constante steun van ANANDA die hun leven hier
comfortabel maakt en ze kunnen zich concentreren op hun groei en evolutie en hoeven zich
over niets anders zorgen te maken.
Dit Home stapt nu in haar zilveren jubileumjaar in juni 2020. Inigo Boys’ Home is gestart in
Manalur, 50 km van Kodaikanal, voor de 6e standaard tot 12e standaard tribale jongens in
1996. Het werd in 2002 verplaatst van Manular naar Xavier Garden in Shembaganur. Je
bent reeds begonnen met uw financiële steun in 2004 voor dit Home. Uw bijdrage aan het
welzijn van de studenten en de groei van de fysieke structuur van het Home is enorm. Wij
zijn aan het brainstormen om het zilveren jubileumjaar op een zinvolle manier te vieren. We
laten ons plan kennen zodra het beslist is. Ik verzoek u vriendelijk uw waardevolle
suggesties hiervoor te geven.

Dank u wel, Ananda.

