KAMALAPURAM UITBREIDING WAS- EN TOILETGEBOUW
EINDRAPPORTAGE

Tijdens de projectreis afgelopen september hebben
ons project in Kamalapuram succesvol opgeleverd.
Op 23 september werd de verdubbeling van de
sanitaire voorzieningen, voor de meisjes van het
kindertehuis, officieel geopend en ingezegend door
de pastoor van Kamalapuram.
Lange tijd was het behelpen voor de 230 meisjes
met de maar vier aanwezige toiletten en badruimtes.
Er zijn nu vijf toiletten en badruimtes bijgekomen
inclusief een grote waterbak en 6 wasstenen - meer
dan een verdubbeling! De zusters en vooral de meisjes zijn erg blij met deze hoognodige
voorziening. En niet onbelangrijk een betere hygiëne is nu gewaarborgd.
De aannemer heeft goed werk geleverd en het
geheel ziet er prima uit. Ook het oude sanitaire
gedeelte heeft een opknapbeurt gehad. De deuren
van de toiletten en badruimten zijn ditmaal
uitgevoerd in een nieuw (gerecycled) materiaal,
rubbercomposiet en zijn 18 mm dik. Voordeel is
dat ze niet geschilderd hoeven te worden en toch
waterbestendig zijn. We hopen dat deze deuren het
lang volhouden en niet na enkele jaren aan de
onderkant beginnen weg te rotten zoals in veel
gevallen bij de houten deuren. De scharnieren van
de deuren blijken van niet verzinkt blank staal te
zijn en niet geschilderd. Na de aannemer gevraagd
te hebben hoe hij dacht dat die er na een jaar uit
zouden zien, stuurde hij nog dezelfde dag een
schilder met een paar bussen verf en een fles
thinner om de verf te verdunnen. Ik heb de schilder
gezegd de verf niet te verdunnen om zodoende een
dikkere duurzamere verflaag te verkrijgen.
Bij de uitbreiding zijn ook een nieuwe septic tank en zakput gemaakt met een zelfstandig
aangelegd rioleringssysteem.
De meisjes van de boarding, de zusters in Kamalapuram en de mensen van Thomas
Bouwprojecten danken de trouwe sponsors van dit project hartelijk voor hun bijdrage aan dit
weliswaar kleine maar zo belangrijke project!
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Financiële verantwoording
Ontvangen donaties overgeboekt naar India: € 8550,Eigen bijdrage sr. Nirmala
Totaal ontvangen
Aanneemsom gebouw
septic tank en zakput
Totaal

(x 72.6)

Rs. 620.639
200.000
Rs. 820.639

Rs. 740.000
120.000
Rs. 860.000

Nog over te boeken verschil:
Rs. 860.000 – Rs. 820.639 = 39.361 zeg Rs. 40.000.
Dit is omgerekend naar dezelfde koers € 550,-.

“Dankjewel sponsors voor jullie bijdrage aan een meer hygiësche omgeving!”
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