
NIEUWSBRIEF 
BOUW PRAYRONA-2 SCHOOL 

Na de geweldige dag van 11 September 2010 is er veel gebeurd in Calcutta. Gelukkig hadden Na de geweldige dag van 11 September 2010 is er veel gebeurd in Calcutta. Gelukkig hadden Na de geweldige dag van 11 September 2010 is er veel gebeurd in Calcutta. Gelukkig hadden Na de geweldige dag van 11 September 2010 is er veel gebeurd in Calcutta. Gelukkig hadden 
Reena en Ashit van Prayrona al het nodige voorwerk gedaan en kon er na het bekendmaken Reena en Ashit van Prayrona al het nodige voorwerk gedaan en kon er na het bekendmaken Reena en Ashit van Prayrona al het nodige voorwerk gedaan en kon er na het bekendmaken Reena en Ashit van Prayrona al het nodige voorwerk gedaan en kon er na het bekendmaken 
van de opbrengst een afspraak gemaakt worden met de (met veel moeite) getraceerde van de opbrengst een afspraak gemaakt worden met de (met veel moeite) getraceerde van de opbrengst een afspraak gemaakt worden met de (met veel moeite) getraceerde van de opbrengst een afspraak gemaakt worden met de (met veel moeite) getraceerde 
eigenaar van de huidige school. Hij heeft de plannen aangehoord en besloot vrijwel direct om eigenaar van de huidige school. Hij heeft de plannen aangehoord en besloot vrijwel direct om eigenaar van de huidige school. Hij heeft de plannen aangehoord en besloot vrijwel direct om eigenaar van de huidige school. Hij heeft de plannen aangehoord en besloot vrijwel direct om 
het huidige schoolgebouw met bijgehorende grond aan Prayrona te het huidige schoolgebouw met bijgehorende grond aan Prayrona te het huidige schoolgebouw met bijgehorende grond aan Prayrona te het huidige schoolgebouw met bijgehorende grond aan Prayrona te schenken schenken schenken schenken ! ! ! !     
    
En zo zaten Reena, Ashit en de huidige eigenaar bij de Rechtbank in Calcutta om de En zo zaten Reena, Ashit en de huidige eigenaar bij de Rechtbank in Calcutta om de En zo zaten Reena, Ashit en de huidige eigenaar bij de Rechtbank in Calcutta om de En zo zaten Reena, Ashit en de huidige eigenaar bij de Rechtbank in Calcutta om de 
eigendomsoverdracht te regelen. Deze procedure bij de Rechtbank duurt ongeveer een hele eigendomsoverdracht te regelen. Deze procedure bij de Rechtbank duurt ongeveer een hele eigendomsoverdracht te regelen. Deze procedure bij de Rechtbank duurt ongeveer een hele eigendomsoverdracht te regelen. Deze procedure bij de Rechtbank duurt ongeveer een hele 
dag, maar aan het eind van de middag kon de akte getekend worden … inclusief dag, maar aan het eind van de middag kon de akte getekend worden … inclusief dag, maar aan het eind van de middag kon de akte getekend worden … inclusief dag, maar aan het eind van de middag kon de akte getekend worden … inclusief 
vingerafdrukken ! (Kijk op de achterkant van deze nieuwsbrief hoe dat eruit ziet.)vingerafdrukken ! (Kijk op de achterkant van deze nieuwsbrief hoe dat eruit ziet.)vingerafdrukken ! (Kijk op de achterkant van deze nieuwsbrief hoe dat eruit ziet.)vingerafdrukken ! (Kijk op de achterkant van deze nieuwsbrief hoe dat eruit ziet.)    
    
Er wordt een vergunning aangevraagd voor een gebouw met begane grond en 2 verdiepingen. Er wordt een vergunning aangevraagd voor een gebouw met begane grond en 2 verdiepingen. Er wordt een vergunning aangevraagd voor een gebouw met begane grond en 2 verdiepingen. Er wordt een vergunning aangevraagd voor een gebouw met begane grond en 2 verdiepingen. 
We hopen dat we beide verdiepingen uit de opbrengsten van Grijpskerke kunnen betalen. Lukt We hopen dat we beide verdiepingen uit de opbrengsten van Grijpskerke kunnen betalen. Lukt We hopen dat we beide verdiepingen uit de opbrengsten van Grijpskerke kunnen betalen. Lukt We hopen dat we beide verdiepingen uit de opbrengsten van Grijpskerke kunnen betalen. Lukt 
dat nu nog even niet, dan is er geen man overboord! Dat kan altijd later nog, zonder dat nu nog even niet, dan is er geen man overboord! Dat kan altijd later nog, zonder dat nu nog even niet, dan is er geen man overboord! Dat kan altijd later nog, zonder dat nu nog even niet, dan is er geen man overboord! Dat kan altijd later nog, zonder 
daarvoor opnieuw een vergunning aan te moeten vragen.daarvoor opnieuw een vergunning aan te moeten vragen.daarvoor opnieuw een vergunning aan te moeten vragen.daarvoor opnieuw een vergunning aan te moeten vragen.    
    
De bouwvergunning zou normaal gesproken binnen 2 a 3 maanden verleend kunnen worden, De bouwvergunning zou normaal gesproken binnen 2 a 3 maanden verleend kunnen worden, De bouwvergunning zou normaal gesproken binnen 2 a 3 maanden verleend kunnen worden, De bouwvergunning zou normaal gesproken binnen 2 a 3 maanden verleend kunnen worden, 
dat betekent dat we omstreeks april/mei 2011 kunnen gaan bouwen. Maar het is India, dat betekent dat we omstreeks april/mei 2011 kunnen gaan bouwen. Maar het is India, dat betekent dat we omstreeks april/mei 2011 kunnen gaan bouwen. Maar het is India, dat betekent dat we omstreeks april/mei 2011 kunnen gaan bouwen. Maar het is India, 
onvoorspelbaar en bureaucratisch... het blijft voorlopig dus nog gewoon even spannend !onvoorspelbaar en bureaucratisch... het blijft voorlopig dus nog gewoon even spannend !onvoorspelbaar en bureaucratisch... het blijft voorlopig dus nog gewoon even spannend !onvoorspelbaar en bureaucratisch... het blijft voorlopig dus nog gewoon even spannend !    
    
De kinderen zijn uiteraard De kinderen zijn uiteraard De kinderen zijn uiteraard De kinderen zijn uiteraard 
helemaal opgetogen over hun helemaal opgetogen over hun helemaal opgetogen over hun helemaal opgetogen over hun 
nieuwe school en ze hebben nieuwe school en ze hebben nieuwe school en ze hebben nieuwe school en ze hebben 
alvast een bedankje voor de alvast een bedankje voor de alvast een bedankje voor de alvast een bedankje voor de 
inwoners van Grijpskerke inwoners van Grijpskerke inwoners van Grijpskerke inwoners van Grijpskerke 
gemaakt. Hier een tipje van gemaakt. Hier een tipje van gemaakt. Hier een tipje van gemaakt. Hier een tipje van 
de sluier, jullie zien het de sluier, jullie zien het de sluier, jullie zien het de sluier, jullie zien het 
prachtige resultaat op de prachtige resultaat op de prachtige resultaat op de prachtige resultaat op de 
Bazaar van 2011 !!Bazaar van 2011 !!Bazaar van 2011 !!Bazaar van 2011 !!    
    
We houden jullie op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn!We houden jullie op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn!We houden jullie op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn!We houden jullie op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn!    
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