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Van het bestuur
BELEIDSVORMING
Het beleid van de stichting stoelt op twee hoofdtaken.
Enerzijds verwerft de stichting gelden voor het bereiken van haar doelstelling en anderzijds worden
deze gelden besteed aan projecten welke door en onder verantwoordelijkheid van de stichting ter
plekke worden gerealiseerd. Dit betekent dat er een causaal verband bestaat tussen het genereren van
gelden en het besteden van gelden in projecten. Er wordt slechts opdracht gegeven voor het bouwen
wanneer er voldoende gelden voor het project voorhanden zijn. Voorts wordt vijf procent van de
ontvangen geoormerkte donaties voor toekomstig onderhoud gereserveerd, zodat de continuïteit van
de gerealiseerde projecten is gewaarborgd.
Beleidsplan
In de vergadering van 13 november 2007 heeft het bestuur van de stichting een beleidsplan vastgesteld
voor het te voeren beleid in de jaren 2007 tot 2010. Hierin is de strategie voor de onderdelen financiën,
projectteam alsmede sponsoring en PR tot diverse beleidsvoornemens uitgewerkt. Periodiek zal
worden getoetst of het werkelijk gevoerde beleid spoort met het beleidsplan.
Fondsenwerving
De fondsenwerving van de stichting geschiedt op tweeërlei wijze. Enerzijds tracht de stichting via
netwerken en relaties bij bedrijven en instellingen, maar ook bij particulieren, substantiële bedragen te
verwerven voor realisering van haar projecten. Anderzijds streeft de stichting ernaar om ook bij een
breder publiek (kleinere) bedragen te verwerven en hierdoor min of meer een vast netwerk van
donateurs en begunstigers op te bouwen. De stichting is voortdurend bezig haar netwerk van sponsors
en donateurs uit te breiden.
Flankerend aan dit beleid lopen de contacten met de Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), waarmee de stichting goede contacten
onderhoudt. Dit kan er toe leiden dat voor bepaalde projecten door middel van de zogenoemde
“verdubbelingsregeling” de door de stichting gegenereerde gelden worden verdubbeld, zodat in feite
slechts de helft van de voor een project benodigde gelden door de stichting zelf behoeft te worden
geworven. In dit kader is door de stichting in 2009 het project Singampunari met succes bij de NCDO
aangemeld. De strategie en het beleid van de stichting zullen er op gericht blijven om voortdurend
projecten bij de NCDO voor de verdubbelingsregeling in aanmerking te laten komen.
Algemene voorlichting
Naast de persoonlijke benadering die in veel gevallen plaatsvindt en daar ook haar kracht aan ontleent,
maakt de stichting voor haar communicatie met de sponsors en de donateurs gebruik van:
1. het periodiek Projectnieuws, dat tweemaal per jaar in de maanden mei en november
verschijnt;
2. het jaarverslag / jaarbericht;
3. de website: www.thomasbouwprojecten.nl;
4. toezending van de eindrapportage van een project aan donateurs/sponsors van geoormerkte
gelden.
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GANG VAN ZAKEN IN 2009
Algemeen
Het jaar 2009 is voor de stichting een vruchtbaar jaar geweest wat betreft de uitvoering en
voorbereiding van operationele activiteiten. Zoals reeds in het vorig jaarbericht is vermeld, hebben we
bij het project Chebrolu een fikse tegenvaller moeten incasseren, waardoor onze reserves danig zijn
aangetast, doch in januari kon de tweede fase van het project worden opgeleverd.
Fondsenwerving
In totaal is ca. € 208.000 beschikbaar gekomen aan baten, iets meer dan de begroting. De eigen
fondsenwerving was nagenoeg gelijk aan de begroting, terwijl de renteontvangst over de
banktegoeden wegens de lage rentestanden iets onder de begroting lag. Als subsidie is er een bedrag
van € 43.200 (begroot was € 38.000) ontvangen van de NCDO als (90%) voorschotbijdrage van het
project Singampunari. Het restant volgt bij succesvolle afsluiting van het gehele project.
Besteed aan de doelstellingen
Mede omdat in 2008 enkele toen geplande projecten nog niet gestart konden worden, is in de loop van
2009 een relatief groot aantal projecten in uitvoering genomen. Daarbij
zijn de bestedingen aan bouwprojecten (directe bouwkosten en kosten
van begeleiding en toezicht bij de bouw) iets boven de begroting
uitgekomen: werkelijk € 348.000 tegen begroot € 332.000, en vooral
ook aanzienlijk boven de in 2009 ontvangen baten.
Voor de doelstelling Algemene Voorlichting is slechts circa € 225
uitgegeven, o.a. aan onderhoud van de in 2008 vernieuwde website.
Evenals vorig jaar kan gesteld worden dat deze kosten, net als de kosten
van eigen fondsenwerving, uitzonderlijk laag zijn, dit dankzij de steun
door enkele bedrijven als bijdragen om niet.
De effectiviteit van de stichting blijft zeer hoog, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de
volgende ratio’s:

Besteding aan doelstelling
Totaal baten
Kosten eigen fondsenwerving
Baten eigen fondsenwerving

2009

2008

2007

2006

2005

2004

167,0%

102,3%

101,1%

90,9%

27,7%

154,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Activiteiten
In 2009 is op acht verschillende plaatsen een aantal grote en kleine
projecten opgeleverd, te weten de tweede fase van de school in Chebrolu,
de kindertehuizen in Vegiwada en Egmore, een toiletgebouw in Alwarpet
en de uitbreiding van toiletten en badruimten te Vandavasi en enkele
kleinere projecten. Voorts zijn in uitvoering genomen de projecten
Singampunari (school) en Jolarpet (woongebouw voor vrouwelijke
studenten). Aan begeleiding van de bouw en controle door onze
projectleiders en lokaal ingehuurd personeel werd circa € 6.900 uitgegeven.
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Portefeuille projecten in voorbereiding
Eind 2009 was voor een bedrag van € 130.000 aan projecten in voorbereiding.
Bij het opstellen van de begroting voor 2010 is ervan uitgegaan dat een deel van deze projecten (voor
een totaal bedrag van circa € 55.000) reeds in 2010 kan worden aanbesteed. Voor deze projecten is
reeds circa € 35.000 aan middelen aanwezig. Dit bedrag staat als geoormerkt geld te boek op de
bestemmingsfondsen. Daarnaast is voor deze projecten omstreeks € 10.000 toegezegd.
Een verder in voorbereiding zijnd project (P.T. Parru) is van groter omvang (€ 75.000) en zal,
afhankelijk van het verloop van de fondsenwerving, naar verwachting pas in 2011 in uitvoering
kunnen worden genomen. Waar mogelijk zullen we voor onze projecten weer een beroep doen op een
verdubbelingsbijdrage van de NCDO.
Financiële positie
Door de reallocatie van de reserves waarvan in het vorige verslagjaar gewag werd gemaakt (verhoging
continuïteitsreserve van € 10.000 naar € 25.000 en de verlaging van de onderhoudsreserve van
€ 39.500 naar € 20.000) is de financiële positie van de stichting gezond te noemen en is de continuïteit
van de activiteiten van de stichting in voldoende mate gewaarborgd. Deze reserves zijn in 2009 dan
ook conform dit beleid op genoemde niveaus gehandhaafd. Tenslotte zij opgemerkt dat de stichting
geen middelen had en heeft belegd anders dan op haar rekeningen bij de Rabobank, ING/Postbank, en
MoneYou (een 100% dochteronderneming van ABN AMRO).
TOEZICHT EN VERANTWOORDING
Toezicht
De stichting kent een Raad van Advies. Hoewel dit college in strikte zin geen toezichtorgaan is, vindt
er wel tweemaal per jaar met de Raad van Advies overleg plaats. In het voorjaar ter bespreking van het
jaarverslag en in het najaar, tezamen met de besturen van de
Thomas Stichting voor Jongeren en de Thomas Foundation
for Microcredits met betrekking tot de algemene gang van
zaken. Deze vergaderingen hebben wel tot gevolg dat er
bilaterale advisering tussen de stichtingen en de Raad van
Advies plaatsvindt. Aangezien de stichting geen speciaal
toezichtorgaan heeft, heeft het bestuur toch een aantal
elementen in haar beleid ingebouwd die een toezichtfunctie
vervullen. Zo vindt er driemaandelijks een financiële
rapportage plaats en dienen alle betalingen naar India vooraf
door het bestuur te worden geaccordeerd.
Verantwoording
Het streven van de stichting is er lange tijd op gericht geweest om voor haar jaarverslag het CBF
(Centraal Bureau Fondsenwerving) keurmerk te verwerven. Voortschrijdend inzicht bij het bestuur
heeft ertoe geleid dit streven voorlopig te staken. De hiermede gepaard gaande kosten zijn dermate
hoog dat zij een substantieel bedrag van de gegenereerde gelden vergen.
M.i.v. april 2009 is er speciaal voor kleinere goede doelen het KGD (Keurmerk voor Goede Doelen).
Tegelijkertijd heeft ook het CBF, naast het bekende CBF-keur, een certificaat ontwikkelt voor deze
zelfde doelgroep. De stichting zal voorlopig deze beide “keurmerken” nauwkeurig analyseren en hun
ontwikkelingen volgen alvorens een besluit in deze te nemen.
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Daarnaast zal de stichting er op toezien dat
1. de inrichting van het jaarverslag geschiedt conform de nieuwe Richtlijn 650 Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen (herzien in 2007), uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving;
2. een zo groot mogelijke transparantie naar buiten plaatsvindt door middel van onze
publiciteitsorganen;
3. een zo groot mogelijke beperking van de kosten zal plaatsvinden met een streeflimiet van
hooguit 5 procent van de ontvangsten, zodat minimaal 95 procent van het ingezamelde geld
aan het doel kan worden besteed;
4. de jaarrekening zal worden gepresenteerd met een goedkeurende accountantsverklaring.
SAMENWERKING
Er zijn in Nederland naar schatting ongeveer tienduizend particuliere organisaties werkzaam op het
gebied van ontwikkelingshulp. Als zelfstandige organisatie hebben deze geen stem. Vandaar dat er een
nieuwe brancheorganisatie is opgericht onder de naam Partin (www.partin.nl), waarin de kleine
organisaties zijn verenigd.
Bij deze brancheorganisatie staan twee doelstellingen centraal:
1. Belangenbehartiging: het geven van een stem aan het kleinschalig initiatief in de discussie
over ontwikkelingsamenwerking in Nederland.
2. Kwaliteitsverbetering: het stimuleren van kennisdeling en het bevorderen van de
deskundigheid van particuliere initiatieven.
Het bestuur vond het raadzaam om onze stichting aan te melden als lid van deze branchevereniging.
BEWUSTWORDING
De Stichting Thomas Bouwprojecten verstrekt niet alleen hulp in materiële zin door middel van het
bouwen en inrichten van voornamelijk scholen en internaten. Als gevolg van de bevordering van een
bredere bewustwording voor ontwikkelingshulp, is de stichting gestart met het vormen van kader bij
onze counterpart ter plaatse. Dit gebeurt in het belang van de continuïteit van de door ons
gerealiseerde en nog te realiseren projecten. Daarvoor dienen bekwame mensen voorhanden te zijn om
de bouwprojecten deskundig te begeleiden, de gebouwen kundig te beheren en deze goed te
onderhouden. Voorts dient onze counterpart over een goede financiële organisatie te beschikken en
over mensen met voldoende economische kennis. Dit maakt het ons mogelijk over plaatselijke audits
te kunnen beschikken welke nodig zijn voor het verkrijgen van de goedkeurende
accountantsverklaring van onze jaarrekening. In dit kader entameren wij een goede opleiding van
mensen in India op deze terreinen.
TOEKOMST
De stormachtige ontwikkeling in India op economisch
gebied is voor het bestuur van de stichting aanleiding
geweest om zich met betrekking tot haar strategie en
het te voeren beleid te beraden. Niet alleen ten aanzien
van de verwezenlijking van haar doelstelling in India,
doch ook met betrekking tot de methodiek van het
generen van de daarvoor benodigde gelden. Het
hoofddoel van de stichting is het in samenwerking met
de zusters Franciscanessen, bouwen van goede scholen
voor het geven van onderwijs aan kansarme kinderen
in India. Ondanks de sterke economische groei in India
en de toegenomen aandacht van de regering voor het
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onderwijs, blijft een groot deel van de bevolking met name op het platteland van goed onderwijs
verstoken. Wereldwijd zijn er honderd miljoen kinderen die geen onderwijs volgen. Hiervan leven
ruim veertig miljoen kinderen in India. Ondanks de zich sterk ontwikkelende economie leeft ruim
veertig procent van de bevolking van India nog onder de absolute armoedegrens. Het ziet er geenszins
naar uit dat in de naaste toekomst hierin veel verandering zal komen, zodat de hulp van stichting nog
jaren noodzakelijk zal zijn.
De werving van sponsors en begunstigers vereist een aangepaste strategie en een vernieuwend beleid.
Niet alleen de veranderende omstandigheden in India, ook een accentuering in de strategie en het
beleid van een organisatie als de NCDO nopen daartoe. Dit alles houdt in dat de stichting haar
strategie en het door haar te voeren beleid aan de gewijzigde omstandigheden zal dienen aan te passen.
Uit het vorenstaande kan het volgende worden geconcludeerd:
1. Hoewel India economisch een snelle ontwikkeling doormaakt, blijft hulp op de gebieden
waarop de stichting zich beweegt gewenst. Het werkgebied van de stichting ligt voornamelijk
op het platteland. De sterke economische groei gaat aan deze gebieden grotendeels voorbij.
Aangezien de praktijk leert dat de tegenstellingen tussen rijk en arm in India nog steeds
gigantisch zijn, zal onze hulp ook in de toekomst geboden blijven.
Wel zal mogelijkerwijs in de toekomst moeten worden bezien of er in de hulpverlening een
verschuiving van onderwijs naar de opvang en huisvesting van kinderen in de sociale sector
kan plaatsvinden.
2. De stichting beschikt over een deskundig projectteam en in India over een zeer betrouwbare
counterpart, zodat de zekerheid bestaat dat de gegenereerde gelden ook daadwerkelijk aan de
doelstelling besteed worden.
3. De stichting is er van overtuigd dat zij voor het genereren van de benodigde gelden een
blijvend appèl op haar sponsors en donateurs kan blijven uitoefenen.
Flor Potters, voorzitter
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Van de penningmeester
VERKORTE JAARREKENING 2009
Algemeen
Het jaar 2009 is voor de stichting een vruchtbaar jaar geweest. Mede omdat in 2008 enkele toen geplande
projecten nog niet gestart konden worden, is in de loop van 2009 een relatief groot aantal projecten
opgeleverd (onder andere de school in Chebrolu (2e fase), de kindertehuizen in Vegiwada en Egmore en
enkele kleinere projecten). Bovendien zijn in uitvoering genomen o.a. de school in Singampunari en het
studenten-woongebouw in Jolarpet. Totaal is daardoor bijna € 350.000 besteed aan bouwprojecten.
Richtlijnen
De Jaarrekening 2009 is opgesteld conform de nieuwe Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen (herzien in 2007) die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd. Zowel de balans
als de staat van baten en lasten zijn weergegeven volgens de daarbij behorende modellen, terwijl ook enkele
ratio’s betreffende de bedrijfsvoering van de stichting zijn opgenomen.

Verkorte Balans
( Bedragen x € 1,000)
31-12-2009

31-12-2008

ACTIVA
Vorderingen

3,0

1,1

Liquide middelen

259,6

286,4

Totaal activa

262,6

287,5

continuiteitsreserve

25,0

25,0

bestemmingsreserves

20,0

20,0

PASSIVA
Reserves

overige reserves

13,0

11,9

totaal reserves

58,0

56,9

Bestemmingsfondsen nieuwbouw

59,2

202,7

Totaal reserves en fondsen

117,2

259,6

11,2

11,2

Fondsen

Voorzieningen
Schulden
Totaal passiva

134,2

16,7

262,6

287,5

Ter toelichting bij deze balans het volgende:

De vorderingen bestaan uit nog te ontvangen rente over het boekjaar 2009. De liquide middelen
staan op rekeningen bij de Rabobank, ING Bank en ABNAMRO en zijn vrij of op zeer korte termijn
opvraagbaar.

Zowel de continuïteitsreserve (ter afdekking van risico’s voor kostenstijgingen en om zeker te
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen) als de
bestemmingsreserve onderhoud (ter in stand houding van eerder opgeleverde bouwwerken) zijn in
2009 gehandhaafd op de in 2008 daarvoor vastgestelde beleidsnormen.
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Onder de overige reserves worden die gelden opgenomen die als niet geoormerkte giften (d.w.z.
donaties die door de gever niet voor een specifiek project bestemd zijn) zijn ontvangen. Daarnaast
worden ook meevallers na oplevering van projecten aan deze reserve toegevoegd. De gelden van
deze reserve worden in de komende tijd aan projecten besteed.
Alle middelen die ontvangen en gereserveerd zijn voor specifieke toekomstige projecten zijn in het
bestemmingsfonds nieuwbouw opgenomen. De afname van dit fonds in 2009 is gerelateerd aan het
grote aantal in dat jaar in aanbouw genomen projecten. De stichting heeft nu per einde 2009 voor
ca. € 130.000 aan projecten in voorbereiding, waarvoor reeds een bedrag van ongeveer € 60.000
ontvangen is.
De voorziening ad € 11.000 heeft betrekking op nog aanwezige risico’s die verband houden met
enkele projecten die in het verleden uitgevoerd zijn.
Schulden: Zodra de opdracht tot uitvoering van een project is gegeven en de daarbij behorende
verplichtingen zijn aangegaan worden de totaal geraamde kosten als schuld geboekt. De stand per
eind 2009 reflecteert het grote aantal in uitvoering zijnde projecten op dat moment. Dit betreft
met name Vegiwada, Jolarpet en Singampunari.

Verkorte staat van baten en lasten
( bedragen x € 1,000)
2009

2008

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Rente bankrekeningen

158,7

141,8

0,0

0,0

43,2

5,0

6,5

8,9

208,4

155,7

347,7

157,0

0,3

1,8

348,0

158,8

Werving baten

0,1

0,2

Beheer en administratie

2,7

2,8

Som der lasten

350,8

161,8

Overschot(+)/Tekort(-)

-142,4

-6,1

Som der baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bouwprojecten
Algemene voorlichting

Toelichting op de specifieke posten:

De baten uit eigen fondsenwerving, circa € 158.000 betreffen de ontvangen donaties; toezeggingen
worden niet geboekt. Tezamen met de ontvangen subsidie van de NCDO (€ 43.200 voor de bouw van
de school in Singampunari) en de rente is in totaal ca. € 208.000 beschikbaar gekomen ter
financiering van de activiteiten van de stichting.

Een aanzienlijk groter bedrag, bijna € 348.000 is besteed aan projecten, inclusief de kosten van
begeleiding bij de bouw door de projectleiders en de lokaal ingehuurde opzichter. De hoogte van dit
totaal bestede bedrag is vooral gerelateerd aan het grote aantal in 2009 in uitvoering genomen
projecten, deels als overloop uit 2008.

Aan algemene voorlichting (eveneens een doelstelling van de stichting) is slechts circa € 250
besteed, voornamelijk uitgaven voor onderhoud van de in 2008 vernieuwde website en voor overige
publicaties.
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Voor fondsenwerving is circa € 150 besteed. Dit uitzonderlijk lage bedrag is vooral te danken aan
het feit dat enkele bedrijven en instellingen de meeste kosten van deze activiteiten voor hun
rekening nemen. Het betreft hier bijvoorbeeld kopieer- en verzendkosten van Projectnieuws,
Jaarbericht en het kopiëren van bouwtekeningen etc.
Het negatieve resultaat (verschil tussen baten en lasten) ten gevolge van de vele gestarte
projecten dit jaar, komt tot uitdrukking in een overeenkomstig lager saldo van de belangrijkste
vermogensposten in de balans, met name het bestemmingsfonds nieuwbouw. De opvallende
schommelingen in het resultaat over de jaren heen worden veroorzaakt doordat in sommige jaren
meer projecten in aanbouw worden genomen dan in andere, terwijl de opbouw van fondsen hierop
vooruit loopt en ook meer gelijkmatig verloopt.

De hoge graad van efficiency en effectiviteit van de stichting komen onder meer tot uitdrukking in de
onderstaande ratio’s:

Besteding aan doelstelling
Totaal baten
Kosten eigen fondsenwerving
Baten eigen fondsenwerving

2009

2008

2007

2006

2005

2004

167,0%

102,3%

101,1%

90,9%

27,7%

154,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Financiële positie
Door de handhaving van de reserves op de in 2008 vastgestelde beleidsnormen (continuïteitsreserve van
€ 25.000 en onderhoudsreserve van € 20.000) is de financiële positie van de stichting gezond te noemen.
Continuering van het beleid dat pas verplichtingen voor bouwprojecten worden aangegaan wanneer de
benodigde middelen aanwezig zijn (dat wil zeggen op een van de rekeningen van de stichting staan geboekt),
gevoegd bij de beleidsregel om pas projecten te starten wanneer alle benodigde vergunningen aanwezig zijn,
zorgen er verder voor dat geen onverantwoorde risico’s worden genomen. Tenslotte zij opgemerkt dat de
stichting geen middelen had en heeft belegd anders dan op haar rekeningen bij de Rabobank,
ING/Postbank, en MoneYou (een 100% dochteronderneming van ABN AMRO). Samenvattend is het bestuur
op basis van het bovenstaande van mening dat de financiële soliditeit en daarmee de continuïteit van de
activiteiten van de stichting in voldoende mate verzekerd zijn.
Accountantsverklaring
De accountantsverklaring van Ernst & Young bij de niet verkorte jaarrekening 2009 is afgegeven op 25-82010.
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Van het projectteam
Opgeleverde projecten
In 2009 is er veel werk verzet aan onze projecten in India. Op acht verschillende plaatsen hebben wij
een werk opgeleverd, variërend in kosten van 4.000 tot 148.000 euro.
In de deelstaat Andhra Pradesh is in januari de tweede fase van het project in Chebrolu opgeleverd.
Door vertraging (problemen bij de verlening van de bouwvergunning en zeer langdurige en
overvloedige regenval) is het totaalbedrag voor het schoolgebouw, toiletgebouw, woongebouw voor
zusters en leraressen en de muur uiteindelijk in totaal
148.000 euro geworden. Een geweldige tegenvaller die
we, alleen met aanspreken van al onze reserves, hebben
kunnen opvangen. Het tweede project in Andhra
Pradesh dat we konden opleveren was het kindertehuis
in Vegiwada. Voor de financiering van dit project was
maar één sponsor verantwoordelijk, die het benodigde
bedrag van 74.500 euro in de loop der jaren bij elkaar
heeft gespaard. Het resultaat van deze geweldige
inspanning mag er zijn: het is een schitterend gebouw
geworden in een prachtige groene omgeving. Voor het
eerst hebben we in dit gebouw PVC ramen en PVC
Vegiwada boarding en toiletgebouw
toiletdeuren toegepast. De ramen zijn voorzien van
schuivende delen inclusief beglazing en muskietengaas.
In de deelstaat Tamil Nadu konden we een ander kindertehuis opleveren en wel in Chennai zelf. In de
oude volkswijk Egmore hebben we van een 80 jaar oud groot woonhuis de begane grond totaal
gerenoveerd en er twee bouwlagen opgezet. Nu kunnen de meisjes wonen in een ruim en licht gebouw
dat voor 33.000 euro kon worden gebouwd. Het plaatsje Alwarpet ligt in bergachtig gebied en hier
konden we de bouw van toiletten voor de leraren en schoolkinderen en een noodzakelijke
grondkerende betonwand opleveren. Dit gehele project heeft uiteindelijk 13.725 euro gekost wat wel
aanzienlijk meer was dan begroot. Vandavasi is onze grootste locatie en hier hebben we een apart
gebouwtje van 6 bij 10 meter gebouwd met 14 badruimten en 2 toiletten voor maar 8.500 euro, en dan
nog inclusief buitenvoorzieningen voor het wassen en drogen van
kleding! Een ongelooflijk lage prijs voor deze voorziening die wij op het
dubbele hadden begroot. Zelfs in India kunnen dingen soms meevallen!
Met de ruim 8.000 euro die we op dit project overhielden konden we het
tekort op het project in Alwarpet compenseren. In Thiruvalanthurai
hebben we vele jaren lang kleine projecten uitgevoerd ter verbetering van
het kindertehuis voor 100 jongens. De voorlopig laatste werkzaamheden
bestonden uit een veilige borstwering rond de grote open waterput en
enkele reparatiewerkzaamheden aan het toiletgebouw. Beide werken
werden opgeleverd en kostten 4.000 euro. Aan het kindertehuis in
Maiyanur zijn nog enkele verbeteringen aangebracht, zoals een beter
functionerende zakput. Ook is de definitieve afwerking van de
binnenwanden in olieverf uitgevoerd. Alles bij elkaar voor 5.200 euro.
Voor de nieuwe school in Srivaikundam konden we voor 8.500
Thiruvalanthurai borstwering
euro het schoolmeubilair kopen waar de kinderen en staf op
gehoopt hadden. Verder hadden we ook nog herstel- en
schilderwerk in Perumalpalayam en Cheyyar (tezamen 7.100 euro).
Het totaalbedrag van de projecten dat in 2009 is besteed, bedraagt 309.225 euro, een zeer rijke oogst
mogen we zeggen.
Voor minimaal 2500 kinderen op bovengenoemde locaties zijn de leefomstandigheden op school c.q.
in de boarding in 2009 verbeterd.
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Projecten in uitvoering
Sinds eind 2009 zijn twee nieuwe projecten in uitvoering
genomen. In Singampunari is begonnen met de bouw van een
school met 12 lokalen op de begane grond en een verdieping
(6+6). In Jolarpet is de bouw gestart van de eerste fase van het
woongebouw voor vrouwelijke studenten. Aan dit college kunnen
ze het diploma van Bachelor of Master in Education halen. Een
aantal studenten is nu noodgedwongen ondergebracht in het
kindertehuis voor meisjes, dat met 140 kinderen al volledig vol
was. De bouw omvat alleen de begane grond van het gebouw en
zal aan ongeveer 50 studenten plaats bieden. Later kunnen nog 2
verdiepingen worden toegevoegd zodat dan 100 studenten
kunnen worden gehuisvest. Ook hier vordert de bouw tot nu toe
zonder problemen. Ons totaalbudget voor dit project is ongeveer
85.000 euro. De ongeveer 10.000 euro die de eerste fase meer zal
gaan kosten kunnen de zusters in Jolarpet zelf financieren.

Singampunari in uitvoering

Projecten in voorbereiding
Onze zusters gaan zich in de toekomst ook meer richten op Noord-India. In Gangapur City in de
deelstaat Rajasthan wonen drie zusters in een gehuurde woning. In een uitbreidingswijk van de stad
nabij een grote school (van de paters) heeft de congregatie een behoorlijk groot stuk land gekocht.
Hier wordt nu een klooster gebouwd. De zusters hebben ons gevraagd om daar een 3-klassig schooltje
met aparte toiletten te bouwen om daar een kleuteropvang te starten. Er komen daar dan enkele zusters
bij. Het project zal naar schatting 30.000 euro gaan kosten en we hopen het in 2010 aan te besteden. In
Perambalur is een grote boarding met 350 meisjes. De keuken hiervan is ver onder de maat.
Vanwege de open houtvuren waarop wordt gekookt
en de rook waarmee dat gepaard gaat is dit een ramp
om in te werken voor de keukenvrouwen. Het plan is
om de keuken geheel te vernieuwen met betegelde
vloer en wanden, nieuw aanrecht en een installatie
waarbij door middel van stoom de rijst wordt
gekookt. De ketel die de stoom produceert komt in
een aangrenzende ruimte. De ketel kan op
(flessen)gas of op hout gestookt worden. Dit project
dat ongeveer 10.000 euro gaat kosten zal ook in 2010
worden aanbesteed. Het eerstvolgend grotere project
zal een school met 2x4 klassen worden in P.T.Parru. De aanbesteding daarvan is uiteraard
afhankelijk van de fondsenwerving voor dit project, maar we hopen begin 2011. Wij zullen ook
proberen dit project aan te melden bij de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) in het kader van de verdubbelingsregeling.
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Overzicht gerealiseerde projecten
Nr.

Naam project

Plaats project

Opgeleverd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22A
23
24
25
26
27
29
29
29
29A
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Lucia's Home for Children
Children’s Home & 6 classes
Lucia's Home for the aged
School Toiletbuilding & 2 classes
Social Centre for women
Laboratory&Pharmacy Thomas Hospital
Toiletbuilding for school
Children's Home
Typewriting & tailoring Inst.
Convent
Renovation sanitary boarding
Watersupply&sanitary provisions boarding
Schoolgebouw
Renovation building boarding
Watersupply&toiletbuilding and convent
Sanitary for boarding
Convent ontwerp & begeleiding
Student's Hostel
2nd floor on 2 children's homes
530 dekens kindertehuizen
Toiletbuilding for school
Hospital renovation
Hospital (exploitatie)
Renovatie gebouw & schoolgate
Kindertehuis
Bromfiets
Autorikshaw
Waterproject
Congregatie FSJ Algemeen
Congregatie FSJ Algemeen
Congregatie FSJ Algemeen
St. Thomas Hosp (drinkwatercarrier)
VOC muur & pastorie
Verzorging kinderen (JS)
Toiletten school
5 Toiletten
Toiletten school
Computer Centrum
Computer Centrum
Metselaar
Dispensary exploitatie
Afrastering
Waterput met pomp
Trainingscentrum
Computercentrum
Bomenplantproject & afrastering (SK)
Uitbreiding kindertehuis
Toiletvoorziening Tamil-medium school
Vernieuwing dak klooster
Toiletgebouw English medium school
Exploitatie Social Centre

Avadi
Vepery
Elambalur
Thomas Mt, Chennai
Ennore
Chennai
Adamabakkam
P.T. Parru
Thomas Mt, Chennai
P.T. Parru
Perambalur
Kamalapuram
Pulicat
Thiruvalanthurai
Okkur
Thiruvalanthurai
Elambalur
Vandavasi
Cheyyar
Cheyyar
Ennore
Kamalapuram
Kamalapuram
Vandavasi
Venkatachalapuram
Okkur
Ennore
Vellore
Chennai
Chennai
Chennai
Chennai
Pulicat
Vandavasi
Pulicat
Pulicat
P.T. Parru
Vepery
Vandavasi
Pulicat
Vellore
Biridur/Vandavasi
Bapanthangal
Vandavasi
Thomas Mt, Chennai
Biridur/Vandavasi
Kamalapuram
Walajabad
Thiruvalanthurai
Walajabad
Ennore

1992
1995
1996
1994
1993
1993
1995
1996
1996
1999
1997
1997
2001
1996
1999
1998
1996
2003
1997
1996
1999
1997
1996-1998
1999
1999
1996
1996
1997
2003 - 2007
2008
2009
1996
2002
1997
2002
1998
1999
1997
1997
1998
1998-2000
2000
1999
1998
1998
2001-2005
2000
1999
1999
1999
1998-2001
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Kosten in €
77.300
55.000
59.500
7.700
19.100
36.400
7.300
86.400
5.900
16.800
3.600
4.500
27.700
6.800
28.600
4.500
202.000
41.400
900
3.600
15.900
10.000
45.000
100.000
500
900
500
81.237
6.600
6.700
23.600
15.600
7.700
18.000
1.400
11.400
6.400
6.400
2.300
6.800
5.500
1.800
18.600
4.500
8.660
25.000
8.600
2.700
9.500
1.800

Nr.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
107
108
109
110

Naam project
Afrastering/ Kokosnoot plantage (SK)
English medium school
Schoolgebouw
Kindertehuis
Toiletten school
Dispensaries St. Thomas hospital (SK)
Dispensary exploitatie
Compoundwall
Waterputten uitdiepen
Renovatie toiletten
Renovatie keukengebouw
Toiletgebouw
Renovatie toiletgebouw
Exploitatie boarding
Ziekenkamers
Kindertehuis
Tuin en meubels
Toiletgebouw
Toiletgebouw
Uitbreiding school
Waterpomp
Kindertehuis
School
School
Renovatie boarding
1e verdieping op schoolgebouw
Kindertehuis
Schoolgebouw BG + 1e verd.
Toiletten
Keuken
Toilettengroep
Toiletgebouw (deel)
School
School
Toiletgebouw
School, toiletgebouw, inrichting etc
School 8 klaslokalen
Uitbreiding boarding +keuken, terreininr.
School, toiletgebouw en terreininrichting
School, speelterrein en ommuring
Watervoorziening
Compound wall
Buitentoiletten en regenput
Bad- en wasvoorzieningen
Afbouw oudere gebouw +nieuw gebouwtje
Verdieping op school
Kindertehuis,keukeninrichting + meubilair
Renovatie boarding
Meubilair school
Renovatie toiletgebouw
Definitief schilderwerk boarding
Afwatering boarding, aanpassen rijstkeuken

Plaats project
Elambalur
Damaracherala
Okkur
Jolarpet
Vepery
Chennai
Poonamallee
Cheyyar
Melrosapuram
Avadi
Cheyyar
Srivaikundam
Thiruvalanthurai
Venkatachalapuram
Elambalur
Perumalpalayam
Vandavasi
Thuraiyur
Budalur
Damaracherala
Vepery
Maiyanur
Srivaikundam
Sinnivakkam
Thiruvalanthurai
Pulicat
Mondasoro
Budalur
Pannaikadu
Vandavasi
Vandavasi
Marianathapuam
Olagadam
Vegiwada
Pathiavaram
Chebrolu
Walajabad
Kamalapuram
Pannaikadu
Srivaikundam
Thiruvalanthurai
Vegiwada
Avadi
Vandavasi
Budalur
Vegiwada
Vegiwada
Egmore
Srivaikundam
Alwarpet
Maiyanur
Maiyanur
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Opgeleverd
1999-2003
2000
2001
2002
1999
1999-2001
1999-2001
1999
2001
2001
2001
2004
2001
2000
2001
2003
2006
2002
2002
2007
2002
2005
2004
2003
2001-2005
2005
2006
2005
2003
2004
2004
2005
2004
2006
2006
2009
2008
2008
2008
2008
2009
2006
2007
2009
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Kosten in €
9.340
12.700
72.700
120.500
5.900
18.600
1.400
4.500
3.200
8.600
9.500
13.630
9.100
2.300
3.200
105.980
17.155
15.600
16.600
59.170
900
73.000
24.000
8.500
10.912
20.000
102.900
42.000
2.200
11.500
15.300
1.400
38.000
82.000
10.500
148.000
63.000
58.580
80.040
89.700
4.000
3.000
5.800
8.500
20.200
42.300
74.500
33.000
8.500
13.725
1.900
3.300

Nr.
X
X
X
1001
1019
1003
1054
1008
2008
1066
1013
1018
1023
1024
1002

2001
200002

Naam project
ONDERHOUD
Septic Tank & rijstkeuken
Nieuwe of verdiepte boorput
Renovatie 2 daken & sanitair kindertehuis
Onderhoud div.
Schilder- & herstelwerk kindertehuis
Onderhoud bejaardenhuis
Onderhoud kindertehuis
Onderhoud algemeen
Div. reparaties onderhoud
Compoundwall
Schilderwerk school
Onderhoud reparatie dak, muur etc.
Onderhoud studyhall en school
Schilderwerk kindertehuis
Onderhoud kindertehuis

Plaats project
Elambalur
Elambalur
Kamalapuram
Avadi
Cheyyar
Elambalur
Jolarpet
P.T. Parru
P.T. Parru
Perumalpalayam
Pulicat
Vandavasi
Vandavasi
Venkatachalapuram
Vepery

DIVERSEN
23 woningen n.a.v. Tsunami (Kerstmis 2004)
Dak jongenstehuis in Mondasoro

Opgeleverd

Kosten in €

2003
2005
2005
2006
2009
2005
2006
2005
2006
2009
2007
2006
2006
2007
2005

2.160
1.500
6.400
2.500
4.400
1.800
2.700
6.000
1.000
2.700
800
2.000
1.000
2.000
2.500

2006
2006

75.000
4.000

Totaal 31-12-2009 : € 2.877.889
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BIJLAGE
ALGEMEEN
Historie
De Stichting Thomas Bouwprojecten is in 1992 opgericht als gevolg van de verzelfstandiging van de
bouwactiviteiten van de Thomas Stichting voor Jongeren. Deze bouwactiviteiten bestaan uit het
ontwerpen en bouwen van hoofdzakelijk scholen en internaten ten behoeve van kansarme kinderen in
India, zulks in nauwe samenwerking met de Franciscan Sisters of St. Joseph te Chennai (Madras).
Vestigingsplaats, doel.
De stichting is gevestigd te Eersel en is ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Oost Brabant te Eindhoven onder nummer 41 09 25 42.
Het in de statuten omschreven doel van de stichting luidt:
1. het meewerken in het opzetten en het begeleiden van ontwikkelingsprojecten in de sociale en
medische sector, teneinde de ontplooiingsmogelijkheden van kansarme bevolkingsgroepen te
bevorderen. Deze projecten zijn met name gericht op de gebieden van Zuid India, waar de
congregatie van de Zusters Franciscanessen van St. Joseph, gevestigd te Chennai (Madras)
(India) en de Thomas Stichting voor Jongeren, gevestigd te Eindhoven, actief zijn;
2. binnen de Nederlandse samenleving een betere beeldvorming met betrekking tot de
ontwikkelingsproblematiek in India tot stand te brengen;
3. voorts al datgene te doen dat het bovenstaande van nut kan zijn in de ruimste zin van het
woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1. het doen van onderzoek en het bemiddelen bij het opzetten of verbeteren van ontwikkelingsen hulpprogramma’s, zoals de realisatie van bouwprojecten, inrichting en onderhoud van
gebouwen, drinkwatervoorziening, de afvoer en zuivering van afvalwater;
2. de activiteiten zover mogelijk en wenselijk te doen in samenwerking met de genoemde
Congregatie en met de genoemde Thomas Stichting voor Jongeren;
3. het genereren van de benodigde fondsen.
Organen van de stichting
I

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt per 31 december 2009 gevormd door:
1.
2.
3.
4.

Flor Potters, voorzitter;
Adriaan de Bot, secretaris;
Henk Stokman, penningmeester;
Henny Koenders-van Hage, lid.
In het bestuur bestaat al enige tijd de vacature voor de functie van secretaris. Zolang deze
vacature niet is vervuld heeft de huidige secretaris deze functie nog uitgeoefend.
Zie voetnoot *

II

Raad van Advies
Er is een Raad van Advies bestaande uit:
1.
2.
3.

Antoinette Gelton-Schiebroek;
Hans van den Akker;
Cor Schiebroek;
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4.
5.
6.

Tjerk Wagenaar;
Michel van der Linden;
Joop de Wit.

III Projectteam
Hoewel het projectteam geen statutair orgaan van de stichting is, vervult het een onmisbare functie in
het realiseren van de doelstellingen van de stichting en is het een belangrijk adviesorgaan van het
bestuur. De leden van het projectteam worden benoemd door het bestuur. Dit team wordt per 31
december 2009 gevormd door:
1. ir. Hans Schiebroek, projectleider;
2. ing. Anne Reijenga, projectleider.
zie voetnoot **
De taak van het projectteam is het ontwerpen van bouwwerken, het vervaardigen van de
bouwtekeningen, het maken van de bestekken, het aanbesteden van de bouwwerken en het controleren
van de bouwwerken ter plaatse.
Vrijwilligers
Alle werkzaamheden in de stichting worden gerealiseerd door vrijwilligers. Zij ontvangen daarvoor
geen enkele beloning.
voetnoot
* Op 9 maart 2010 is de heer Jac Braat tot het bestuur van de stichting toegetreden. I.v.m. ziekte van Henk
Stokman zal hij het penningmeesterschap op zich nemen.
** Op 9 maart 2010 is mevrouw Miriam Traast tot het projectteam toegetreden. Zij zal de functie van coördinator
op zich nemen.
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