
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‘School on Wheels’ 
Heropstart van een educatief project voor 

straatkinderen in Bhubaneswar 

Bhubaneswar is de hoofdstad van Odhisa, een van 
de armste staten van India. De stad trekt een groot 
aantal arme, dakloze en werkloze gezinnen aan die 
vanuit landelijke gebieden migreren. In 2020 telde 
Bhubaneswar officieel 1.197.431 inwoners, 
waarvan ± 40% woont in een van de ± 400 
sloppenwijken, verdeeld over de stad. Er leven 
meer dan 120.000 kinderen in de slums en ± 7000 
kinderen leven op straat.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met Community Based Programs motiveren we de kinderen, hun ouders en de hele slumgemeenschap om de 
kinderen naar school te sturen. Omwille van de soms extreem moeilijke leefomstandigheden helpen we de 
slumgemeenschap om schooltjes te bouwen in de slum, waarbij RSSO zorgt voor onderwijzers en lesmateriaal. 
Zo kunnen we de kinderen op een ludieke wijze vertrouwd maken met “naar school gaan”. Het maakt de stap 
naar het formele onderwijs gemakkelijker, en via remedial teaching blijven we hen voortdurend ondersteunen en 
helpen.  
Maar er blijft een grote groep kinderen erg moeilijk te bereiken; de kinderen die op straat leven.  
 

In Bhubaneswar  leven meer dan 7000 kinderen op straat. Deze kinderen zijn praktisch onbereikbaar voor de 
overheid, gaan niet naar school, en zijn een gemakkelijk 
slachtoffer voor elke vorm van misbruik. Naast de vele scholen 
in de slums van Bhubaneswar, organiseerde de Indische NGO 
Ruchika Social Service Organisation (RSSO) met de steun van 
ons Bodhi-Project in 2000 al aangepaste schooltjes voor deze 
kinderen, o.a. met ‘School on Wheels’. Met deze mobiele 
schooltjes, gemonteerd op een stevige fiets, peddelde de leraar 
naar de ontmoetingsplaatsen van deze kinderen. Het project met 
‘School on Wheels’ is omwille van verschillende reden 
stilgevallen, o.a. door Corona. 
 

Met de financiële steun van Tourism Financial Corporation of India Ltd. en Bodhi-Project Belgium hebben we de nodige 
infrastructuur ontwikkeld om in 2021 ‘School on Wheels’ terug op te starten. Ditmaal met aangepaste e-bikes, 
rickshaws, Toto’s genoemd. Elke Toto is verbouwd met rekken voor speelgoed, boeken en lesmateriaal, 
speelmaterialen, maar ook met drinkwater en snacks, en een EHBO-koffer. De ene zijde draagt een schoolbord, 
de andere zijde geografische kaarten, posters van planten en dieren uit de streek, enz. Op de achterzijde is een 
muziekinstallatie gemonteerd. Met een specifiek onderwijsprogramma wil RSSO, met de steun van Bodhi-Project 
Belgium deze straatkinderen op een speelse, niet-schoolse manier toch basale kennis van lezen, schrijven en 
rekenen aanleren, samen met sociale vaardigheden. Via zingen, poppenspel, dansen, tekenen en schilderen, spelen 
en knutselen wordt de basale kennis aangebracht. En elk kind krijgt elke dag water en voedsel tijdens de lessen 
van ‘School on Wheels’. 
De leraar zal met zijn elektrische Toto op elke mogelijke plaats in en rond Bhubaneswar een schooltje op straat 
kunnen organiseren, zodat de straatkinderen toch onderwijs kunnen krijgen. Het plan is om per Toto elke dag ± 
150 straatkinderen te kunnen bereiken. ‘School on Wheels’ is slechts een eerste stap. Zodra een kind voldoende 
basiskennis heeft verworven, zal Ruchika alle stappen ondernemen om voor dit kind een plaats op de formele 
school te krijgen. En ook daar zorgt Ruchika zorgt voor de nodige opvolging en naschoolse begeleiding. 
Bijzondere aandacht gaat ook naar de ouders die op straat leven. Ze worden gemotiveerd, begeleid en geholpen 
om hun kinderen naar school te laten gaan. 
Met ‘School on Wheels’ krijgen we meer zicht op de leefomstandigheden van deze straatkinderen, waarbij onze 
nauwe contacten met o.a. Childline en Child Welfare Committee (CWC), mogelijkheden geven om hulp te bieden 
waar nodig en haalbaar.  
 

Met een e-bike, omgebouwd en aangepast, brengen 
we onderwijs naar straatkinderen in Bhubaneswar, 
India. Onze jarenlange ondervinding met onderwijs 
in ongewone situatie aan moeilijk bereikbare 
kinderen is de kern van deze actie.  
 

Een project van Bodhi-Project, als support van 
Ruchika, een Indische NGO in Bhubaneswar. 

Covid-19 is in India nog steeds een erg groot probleem, met een geweldige impact 
op de samenleving. Vooral de zwaksten zijn het grootste slachtoffer, waaronder 
vele kinderen… 



Ruchika heeft een lange traditie van educatie en onderwijs in de sloppenwijken (slums) van Bhubaneswar, onder 
het moto “If the child cannot come to the school then the school must go to the child”. 
 
Met dit aangepast project ‘School on Wheels’ gaan we met straatschooltjes naar de plaatsen waar deze kinderen 
samenkomen. Ruchika en Bodhi-Project werken een aangepast en haalbaar onderwijsprogramma uit. We sturen 
onderwijzers de baan op met een educatieve en sociale opdracht en we bestuderen de impact van ons ‘school on 
Wheels’-project, om bij te sturen waar nodig. 
 
 
 

 
Dit project heeft een financieel plaatje, dat we elk jaar opnieuw willen invullen… 

we rekenen op uw steun! 
 

S1 Budget Head Unit Cost Budget 
Calculation 

Amount in 
INR 

Amount 
in Euro 

1 Cost of 1 Teacher for School on Wheels 
@ 2700 INR per month  

2700 INR 2700 x 12 32.400 358.50 

2 Cost of Teaching Learning Materials for 
150 children @ 200 INR per annum 

200 INR per 
child per annum 

200 x 150 30.000 332 

3 
 

Cost of Health Care and Hygiene for 150 
children @ 200 INR per child 

200 INR per 
child per annum 

200 x 150 30.000 332 

4 Cost of dry Food for 150 children @ 5 
INR per child per day 

5 INR per child 
per day 

5 x 150 x 25 
days x 12 

24.000 265.50 

5 Cost of reparing of Toto, replacement of 
batteries as and when needed, cost of 
insurance 

30.000 INR per 
Toto per annum 

30.000  30.000 332 

6 Contingency and Administration 1000 INR per 
month per Toto 

1000 x 12 12.000 133 

 Total cost of 1 Toto per annum   Rs 158.000 € 1753 
 
 

 Met € 1753 stuurt u 1 Toto een heel jaar de baan op, met voedsel, drank, lesmateriaal én een leraar. Als 
je wil, zal je (firma-)naam op de Toto geschilderd worden. 

 Als school kan een klas een Toto sponsoren, met mogelijkheid van contact met de studenten 

 Als individu kan je maandelijks een bijdrage overschrijven naar Bodhi-Project, als steun aan dit 
onderwijsproject.  
 

U kan storten op rekening BE24 4531 0183 5138  van Salvatoriaanse Hulpactie , BIC KREDBEBB, met als mededeling 

“Bodhi-Project – School on Wheels”.  Giften aan het Ruchika-project zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro  

 

 

Het project ‘Schools on Wheels’ is onderdeel van onze werking in Bhubaneswar. 
We hebben er o.a. schooltjes in 187 slums, en daarnaast zoeken we ook de straatkinderen op in treinstations, 

vrachtwagenterminals, markten en parken. ‘School on Wheels’ past in deze visie: met de e-Toto gaan we naar 
plaatsen waar die straatkinderen verzamelen, om er met hen ‘school’ te organiseren. 

 
 
Op onze website kan je lezen over het hele Bodhi-Project  www.bodhi-project.be,   
Je kan ons ook volgen op  facebook.com/bodhiruchikaproject 
Voor verdere inlichtingen: herman.kuppers@gmail.com    
Op aanvraag ontvangt u een uitgebreide beschrijving van het Bodhi-Project.  
Indien gewenst, komen we het project voorstellen, met speciale aandacht voor “School on Wheels” 
  

http://www.bodhi-project.be/
https://www.facebook.com/bodhiruchikaproject
mailto:herman.kuppers@gmail.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Bodhi-Project is actief in Delhi, Chennai, Kandiyur en ook in Bhubaneswar 
 

Wat organiseert Ruchika in Bhubaneswar: 
 Platform Schools: schooltjes op de perrons van treinstation in Bhubaneswar en enkele grote steden in Odhisa 

 

 Alternative Education & Remedial Support: scholen in 187 slums, waar ± 9000 schoolkinderen uit de slums 
ondersteund worden met remedial teaching, waardoor ‘drop-out’ in de overheidsscholen beperkt wordt tot 5% 

 

 Inclusive Education Programs: revalidatie en educatie van kinderen met een handicap. Dit jaar kregen 227 
kinderen uit 19 slums (sloppenwijken) een aangepaste revalidatie, 40 kinderen kregen een plaats in  formele scholen, 
35 kregen een onderwijsbeurs, 70 kinderen kregen fysiotherapiesessies, 10 kinderen werden (gesponsord) 
opgenomen in een gespecialiseerde instelling. Ieder kind en het gezin kreeg regelmatig bijkomende voeding. 
 

 Balwadi; 263 kinderen tussen 1-6 jaar werden in 2020 opgevangen in onze 10 Balwadi’s, creches. Ze krijgen een 
creatieve vorm van voorschoolse educatie om hen voor te bereiden om op de juiste leeftijd ingeschreven te worden 
op formele scholen. Deze kinderen krijgen aanvullende voeding om ondervoeding te verminderen. In totaal zijn 113 
kinderen ingeschreven op formele scholen. 
 

 Elke Balwadi heeft een "Moedersclub" en een "Onderwijs- en Sanitaire Commissie" om te zorgen voor de 
monitoring en supervisie van school en buurthuis. In elke sloppenwijk worden maandelijks moederbijeenkomsten 

our previous School on Wheels 

 

our present School on Wheels 

 



Bodhi-Project is een medico-sociale werkgroep die lokale Indische NGO’s ondersteunt in hun werk met rehabilitatie 
van een slumgemeenschap en revalidatie van kinderen met een beperking, telkens met een specifiek ‘Community Based 
program’ (CBP). Vorming kennisoverdracht en consolideren van veerkracht, zelfrespect en solidariteit zijn essentieel, 
zodat zelfbestuur haalbaar wordt en in een afgesproken tijdstraject Bodhi-Project zich kan terugtrekken, maar wel 
bereikbaar blijft waar nodig. Bodhi-Project is actief in Bhubaneswar, Delhi, Chennai en Kandiyur.  
Het project ‘School on Wheels’ loopt in Bhubaneswar. 
Dr. Herman Kuppers en Kinesist Valentin Schroyen gaan meermaals per jaar werken in de projecten in India. 
 

Bodhi-Project werkgroep  Berte Ketelslegers, Evelyne Caubergh, Ilse lamers, Bennet Boonen, An-Sofie Nulens, Lotte Bylois,  
Jac De Bruyn, Mil De Smedt, Marie fabry, Paul Knoops, Charlotte Nouwen, Elfi Paulissen, Ignace Coussement, Ann Vanmeldert, 
Maarten Kuppers, Lieve Vanhemel, Omer Vandebon, Jan Ketelslegers, Ria Ketelslegers, Valentin Schroyen en Herman Kuppers. 
 

georganiseerd om de voortgang of problemen van het kind te bespreken en te discussiëren over onderwerpen als 
vaccinaties, veilig drinkwater, handhygiëne voor en na de maaltijd, toilet hygiëne, persoonlijke hygiëne en beheer van 
vast en vloeibaar afval, en hoe de omgeving veilig en gezond kan worden gemaakt voor kinderen.  

 

 Girl’s Sponsorships. Ruchika motiveert ouders en kinderen en zorgt voor support van de meisjes die toch naar 
school mogen gaan.  
 

 Open Shelter Homes voor jongens (ASRA) en voor meisjes (SRADHA), aparte opvanghuizen voor kinderen die 
op straat leven, in kinderarbeid zitten, thuis weggelopen zijn, mishandeld werden, met het gerecht in aanraking zijn 
gekomen en nu even zorg en bescherming nodig hebben tot er een oplossing is gevonden voor hun probleem.  
 

 Childline, een gratis telefonische hulplijn voor kinderen in nood en/of moeilijke situaties, opgestart in 2000, en 
ondersteund door het Ministerie van Vrouwen en Ontwikkeling van het Kind, Govt. van India. Nadat we een 
oproep hebben ontvangen, zal ons Childline-teamlid het kind ophalen en alle noodzakelijke diensten verlenen, zoals 
voedsel, onderdak, medische hulp, counseling en revalidatie. Tot op heden hebben we meer dan 12.629 kinderen uit 
moeilijke situaties gered.  
 

 HIV/AIDS Awareness Program: om de kwetsbaarheid van straatjongeren in Bhubaneswar voor soa en hiv/aids te 
verminderen, startte Ruchika het project “Operation Healthy Platform”, waarbij straatjongeren , hun ouders en 
gemeenschapsleiders bewust worden gemaakt van seksuele gezondheidskwesties en gezondheidsrechten.  
 

 PACT & SHAKTI Project for Child Protection (Parents Against Child Trafficking) Moeders en dochters in 
hotspots (sloppenwijken) worden opgeleid tot 'Child Protection Volunteers' om gevaarlijke omstandigheden in hun 
sloppenwijken te herkennen en te hanteren. Deze groep vrouwen stimuleert de gemeenschap om de kinderen te 
beschermen tegen mensenhandel, gevaarlijk werk, kinderhuwelijk en misbruik. Maar ook huiselijk geweld omvat een 
patroon van psychologisch, fysiek, seksueel, financieel en emotioneel misbruik. Aanranding, bedreiging, vernedering 
en intimidatie worden als gewelddaden beschouwd. 1500 adolescente meisjes in 65 groepen zijn opgeleid om het 
voorkomen van huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen te identificeren en deze problemen aan te pakken. We 
zorgen ervoor dat ondersteuning en medische zorg voor vrouwen en kinderen onmiddellijk bereikbaar zijn. Indien 
nodig hebben we de steun van de politie om de kritieke kwesties van huiselijk geweld aan te pakken. 
 

 Beroepsopleiding  In verschillende sloppenwijken organiseert Ruchika beroepsopleidingen zoals naailessen, 
kleermakerij, schoonheidstherapie, hotelbediening of herstellen van fietsen, zodat jongens en meisjes werk kunnen 
vinden of een klein winkeltje kunnen starten. 
 

 Smart Center, een specifieke vorm van beroepsopleiding, is opgericht met de steun van Tech Mahindra Foundation. 
Gemarginaliseerde werkloze jongeren krijgen een opleiding van drie maanden, met intensieve oefening in Engels, 
werken met computer, sociale vaardigheden, teamwerk en zelfontwikkeling zodat ze de uitdaging van de 
arbeidsmarkt aankunnen. Als afsluiting worden ze begeleid in een stageplaats. Dit jaar zijn 120 adolescenten opgeleid 
en 112 hebben betaald werk gekregen.  
 

 Water & Sanitation Program. Als reactie op de toenemende ziekte- en kindersterfte in sloppenwijken, begon 
Ruchika met haar ‘Water & Sanitation Program’ Met dit project richtte Ruchika zich op de problemen van 
onhygiënische levensomstandigheden, onwetendheid over water en sanitaire voorzieningen, en het ontbreken van de 
nodige infrastructuur in de sloppenwijken. Er zijn nu 40 regenwater opvangpunten en 50 sanitaire blokken gebouwd 
bij slumscholen, 4000 toiletten in huis, 10 Child-Friendly Latrines. 50 compostinstallaties zijn opgestart en 160 
handpompen werden geplaatst. Het hele Water en Sanitation Program wordt beheerd door een getraind comité van 
mensen uit de slums. In een andere provincie bouwde Ruchika toiletblokken voor jongens en voor meisjes in 42 
scholen. 

 

 

www.Bodhi-project.be  

http://www.bodhi-project.be/

