
Jaarbericht 2006, pagina 1 
  

 
 Contactgegevens  

Stichting Thomas Bouwprojecten 
 
secretariaat 
Adriaan de Bot 
Kerkdijk 4   
5511 KZ  Knegsel 
 

 telefoon 
+31 (0) 497 51 73 25 

  
 fax 

+31(0) 40 20 26 848 
  
 e-mail 

info@thomasbouwprojecten.nl 
  
 internet 

www.thomasbouwprojecten.nl 
  
 Kamer van Koophandel Eindhoven nr 41 09 25 42 

 Rabobank rekeningnummer 14 93 08 787 

 Gironummer 30 03 66 te Eersel 

  
  

Colofon  
 
Met medewerking van 

Adriaan de Bot 
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Michel van der Linden 
Flor Potters 
Anne Reijenga 
Hans Schiebroek 
Henk Stokman 
 
Vormgeving 

Minette van Ewijk 
Henny Koenders 
 
Realisatie 

Hurks van der Linden BV 
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Historie 
 
De Thomas Stichting voor Jongeren werd in 1987 opgericht, met het doel steun te verlenen aan de 
opvang, opleiding en/of ontplooiing van de kansarme jeugd in India, zulks in nauwe samenwerking 
met de Franciscan Sisters of  St. Joseph te Chennai (Madras). De stichting ontleent haar naam aan het 
door Sr. Rexline van genoemde Congregatie gestichte St. Thomas Hospital, waar Lucia Schiebroek 
voor haar overlijden als arts werkte. 
Toen rond 1990 de hulp ook ging bestaan uit het bouwen van scholen en internaten voor het onderwijs 
door de zusters aan kansarme kinderen, achtte men het raadzaam deze bouwactiviteiten in een aparte 
stichting onder te brengen en werd in 1992 de Stichting Thomas Bouwprojecten opgericht. 
De band met de Thomas Stichting voor Jongeren bestaat thans nog hierin dat: 

1. de beide stichtingen dezelfde Raad van Advies hebben; 
2. de beide stichtingen tenminste eenmaal per jaar gezamenlijk vergaderen; 
3. zij soms in elkaars projecten participeren.  

 
Doel 
 
De Stichting Thomas Bouwprojecten heeft ten doel: 

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 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.  

 
Organen van de stichting 
 
I Bestuur 
  
 Het bestuur van de stichting wordt per 31 december 2006 gevormd door: 
   
 1. Flor Potters, voorzitter; 
 2. Adriaan de Bot, secretaris; 
 3. Henk Stokman, penningmeester; 
 4. Michel van der Linden, lid; 
 5. Henny Koenders-van Hage, lid. 

 
II Raad van Advies 
  
 Er is een Raad van Advies bestaande uit: 
   
 1. Antoinette Gelton-Schiebroek; 
 2. Hans van den Akker; 
 3. Marcel van der Linden; 
 4. Cor Schiebroek; 
 5. Tjerk Wagenaar; 
 6. Jacob Winter; 
 7. Joop de Wit. 
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II 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. Dit team wordt per 31 december 2006 gevormd door: 
   
 1. ir. Hans Schiebroek, projectleider; 
 2 ing. Anne Reijenga, projectleider. 

 
In de loop van 2006 hebben twee leden van het projectteam, te weten ir. Siwart Gehem en ir. Joop 
Verweij, om verscheidene redenen afscheid genomen als lid van het projectteam. 
Het projectteam zal voorlopig in de huidige samenstelling zijn werkzaamheden verrichten en zal zo 
spoedig mogelijk met nieuwe leden worden aangevuld. 
 
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. Voorts begeleidt dit team zoveel mogelijk de bouwwerken met de 
opzichter ter plaatse en Sr.Prudentia van de Congregatie. Voorts ziet het team toe op en adviseert het 
met betrekking tot de betalingen aan de aannemers. Deze vorm van intensieve begeleiding van onze 
projecten geeft ons de zekerheid dat het geld ter plaatse verantwoord besteed wordt. 
 
Beleid 
 
Het beleid van 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. 
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. 
Slecht 1,3% van de ingezamelde gelden wordt besteed aan organisatiekosten van de stichting zelf. Dit 
lage percentage is o.a. te danken aan het feit dat alle betrokkenen, inclusief de projectleiders, geen 
enkele vergoeding vragen voor hun inspanningen. 
 
Strategie en beleid voor de toekomst 
 

De stormachtige ontwikkeling in India op 
economisch gebied is voor het bestuur van de 
stichting aanleiding geweest om zich in een speciale 
vergadering 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 

versterkte aandacht van de regering voor het onderwijs, blijft een groot deel van de bevolking van 
onderwijs verstoken. Wereldwijd zijn er honderd miljoen kinderen die geen onderwijs volgen. Hiervan 
leven ruim veertig miljoen kinderen in India. Het ziet er geenszins naar uit dat in de naaste toekomst 
hierin veel verandering zal komen. 
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Fondsenwerving 
 
De fondswerving 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 zijn door de stichting in 2006 twee projecten met succes bij de NCDO 
aangemeld. 
 
Publiciteit 
 
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 

 
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 te staken. Een uitgebreide en 
kostbare goedkeurende accountantsverklaring die volgens de Richtlijn Verslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen, opgesteld door de Raad van de Verslaggeving in samenwerking met 
het CBF, zowel voor Nederland als voor India dient te worden verstrekt, vergt een substantieel bedrag 
van de gegenereerde gelden waardoor deze niet aan de verwezenlijking van de doelstelling kunnen 
worden besteed. 
De stichting heeft daarom gekozen voor: 

1. een inrichting van het jaarverslag conform de richtlijn van het CBF; 
2. een zo groot mogelijke transparantie naar buiten door middel van onze publiciteitsorganen; 
3. een zo groot mogelijke beperking van de kosten 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. een jaarrekening met een accountantsverklaring, weliswaar minder uitgebreid dan die welke 
volgens de CBF richtlijn wordt verstrekt, maar die toch de betrouwbaarheid van de cijfers 
waarborgt; 

5. goede controle ter plaatse waar de besteding van de ingezamelde gelden plaatsvindt. 
 
Gerealiseerd beleid 
 
In de ruim vijftien jaar van haar bestaan heeft de stichting meer dan 2.000.000 euro besteed aan de 
realisering van projecten in India. In 2006 had de stichting elf projecten in uitvoering. Hiervan waren 
er zes nieuwbouw projecten en vijf onderhoudsprojecten of projecten van kleinere omvang. 
De totale kosten van alle projecten die in 2006 in aanbouw zijn genomen bedragen 282.000 euro. 
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Voorgenomen beleid 2007 
 
Per ultimo 2006 waren zeven projecten in voorbereiding om in 2007 in uitvoering te worden genomen. 
De totale kosten hiervan worden geraamd op 230.000 euro. 
 
Continuïteit 
 
Deze belangrijke zaak beslaat in wezen twee elementen: 

1. Hoewel India economisch een snelle ontwikkeling doormaakt, blijft hulp op de gebieden 
waarop de stichting zich beweegt nog lange tijd noodzakelijk. 
Het werkgebied van de stichting ligt voornamelijk op het platteland. De flinke 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. Er is en blijft dus genoeg werk aan de winkel. 

2. 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. 

 
De stichting zal voortdurend aandacht schenken aan het waarborgen van de continuïteit.  
 
Flor Potters, voorzitter 
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JAARREKENING 2006 
 
Algemeen 
In het jaar 2006 zijn twee grote series projecten in aanbouw genomen, te weten in februari de bouw 
van 23 woningen in het door de Tsunami getroffen gebied in het uiterste zuiden van India en in 
september de bouw van twee scholen in Chebrolu en Pannaikadu en een kindertehuis in 
Kamalapuram. De gezamenlijke waarde van deze projecten beloopt meer dan € 280.000. Voor het 
Tsunami project is een bijdrage van € 20.000 ontvangen van Cordaid en voor de school te Chebrolu 
een bedrag van € 25.000 van Oxfam Novib. Daarnaast is een nieuwe serie projecten aangemeld bij het 
NCDO in het kader van de z.g. verdubbelingregeling. Het betreft hier een school te Walajabad en de 
tweede fase (toiletgebouw, gastenverblijf etc.) van Chebrolu. Eind december 2006 is de goedkeuring 
hiervoor ontvangen. De bijdrage van het NCDO zal € 50.000 bedragen. 

 
Richtlijnen 
De jaarrekening van de Stichting Thomas Bouwprojecten wordt opgesteld conform de Richtlijn 
Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen; de balans en de staat van baten en lasten zijn afgeleid 
van de bij de Richtlijn aangegeven modellen. 
 
Balans 
De balans per jaareinde 2006, met vergelijking met jaareinde 2005: 
 

Verkorte  balans             
( bedragen x € 1,000 )       
        
    31/12 2006  31/12 2005  
ACTIVA        
        
Vorderingen   7,8  7,1  
Liquide middelen   397,1  317,7  
Totaal activa   404,9  324,8  

        
        
PASSIVA        
        
Continuïteitsreserve   10,0  10,0  
Vrij besteedbaar vermogen  16,0  16,0  
Saldo resultaat lopend jaar  10,3  2,9  

Totaal besteedbaar vermogen  36,3  28,9  

        
Bestemmingsfonds nieuwbouw  181,6  164,3  
Bestemmingsfonds onderhoud  36,0  36,0  

Totaal vastgelegd vermogen  217,6  200,3  

        
Totaal eigen vermogen  254,0  229,2  
        
Schulden    150,9  95,6  
        

Totaal Passiva   404,9  324,8  
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Ter toelichting het volgende:  
 
- De vorderingen bestaan uit het bedrag aan rente, te ontvangen over het boekjaar 2006; de liquide 
  middelen staan op rekeningen bij de Rabobank en zijn vrij opvraagbaar. 
 
- Het besteedbare vermogen bestaat uit de continuïteitsreserve van € 10.000 en het vrij besteedbare 
  vermogen. Dit vrij besteedbare vermogen zal in de komende jaren voor projecten worden besteed. 
 
- Het vastgelegde vermogen bestaat uit twee componenten: het bestemmingsfonds nieuwbouw  
  projecten en het bestemmingsfonds onderhoud. Alle gelden die gereserveerd zijn voor een bepaald  
  nieuwbouwproject staan op het bestemmingsfonds van het betreffende project geboekt. Dit zijn 
  zowel gelden die door donateurs voor een bepaald project worden gestort als de gelden die door het 
  bestuur geoormerkt zijn. Het totaal beloopt ultimo 2006 ruim € 180.000 
 
- Jaarlijks wordt door de projectleiders een raming gemaakt voor de toekomstige onderhoudskosten 
  aan de reeds gerealiseerd nieuwbouw projecten, in de komende 5 jaren; voor einde 2006 is dit bedrag 
  geraamd op € 36.000. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het dragen van deze kosten en de 
  middelen daarvoor worden gereserveerd in het bestemmingsfonds onderhoud. 
 
- Zodra de opdracht tot uitvoering van een project is gegeven en de daarbij behorende verplichtingen 
  zijn aangegaan worden de totale geraamde kosten als schuld geboekt. Als gevolg van het in aanbouw  
  nemen van enkele grote werken in het najaar is de schuldpositie fors toegenomen. Deze schuldpositie 
  is volledig afgedekt door de aanwezige liquide middelen. In het bedrag per einde 2006 zit een 
  voorziening van ca. € 32.000, voor af te dragen schenkingsrechten over ontvangen donaties. 
 
Staat van baten en lasten 
De staat van baten en lasten over 2006, in vergelijking met 2005: 
 

Verkorte staat van baten en lasten        
( bedragen x € 1,000 )       
        
    2006  2005  
FONDSENWERVING      
        
Netto baten uit eigen fondsenwerving 250,5  213,8  

        
Kosten eigen fondsenwerving  3,4  3,8  
        
Subsidies    56,2  0,0  
Aandeel acties derden   2,5  0,0  
Rente bankrekeningen   7,8  7,1  

Beschikbaar voor doelstelling  313,6  217,1  

        
        
BESTEDINGEN       
        
Directe hulpverlening   282,1  51,9  
Uitvoeringskosten   6,0  9,4  

Besteed aan doelstelling  288,1  61,3  

          

Overschot/tekort (-)   25,5  155,8  

        
 
 



Jaarbericht 2006, pagina 9 
  

Toelichting op de specifieke posten: 
 
- De netto baten eigen fondsenwerving zijn opgenomen na aftrek van daarover verschuldigde 
  schenkingsrechten. 
 
- De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen € 3.400, 1,3 % van de eigen fondsenwerving. Het 
  streven van het bestuur is om het aandeel van deze kosten te maximeren op 5 %. De belangrijkste  
  uitgaven waren aan kantoorartikelen, porti, de accountant, verzekeringen en reiskosten binnen 
  Nederland i.v.m. fondsenwerving. 
 
- Het resultaat beleggingen is de rente op de bankrekeningen. Deze rente is variabel en bedroeg 
  over 2006 gemiddeld 2,6 %. Deze post is het belangrijkste bestanddeel van het resultaat lopend 
  boekjaar. 
  
 
- De directe hulpverlening betreft de projecten die in 2006 zijn aanbesteed en waarvoor de Stichting  
  derhalve een verplichting is aangegaan. De belangrijkste daarvan zijn de eerdergenoemde woningen 
  voor Tsunami slachtoffers in het zuiden van India, de scholen te Chebrolu en Pannaikadu, een 
  sanitairgebouw bij Vandavasi en een boarding te Kamalapuram. De uitvoeringskosten onder  
  hulpverlening hebben betrekking op de reis- en verblijfkosten van de projectleiders naar en in India. 
 
Het overschot over het jaar 2006 – iets meer dan € 25.000 - is als volgt verantwoord: 
 
                                

        
Specificatie overschot 2006        
( bedragen x € 1.000)       
        
Netto toename bestemmingsfonds nieuwbouw    17,3  
Netto toename bestemmingsfonds onderhoud                0,0  
Netto afname vrij besteedbaar vermogen   -2,0  
Saldo resultaat lopend boekjaar    10,3  
Totaal overschot     25,6  

        
        

 
Het saldo resultaat lopend boekjaar is het verschil tussen de werkelijke uitgaven t.b.v. fondsenwerving 
plus de uitvoeringskosten en het (variabele) budget daarvoor, in 2006 € 10.300 overschot. Dit bedrag 
is toegevoegd aan het vrij besteedbare vermogen. 
  
Accountantsverklaring 
De accountantsverklaring van Ernst & Young bij de niet verkorte jaarrekening is afgegeven op 
20 februari 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
Tsunami 
De bouw van huisjes in het uiterste zuiden van India voor gezinnen die van de centrale overheid geen 
Tsunami hulp ontvangen is in het begin van 2006 voortvarend aangepakt. 
In oktober bleek dat we, een beetje geholpen door de wisselkoersontwikkeling van de Indiase roepie 
t.o.v. de euro en ook door de bijdragen van Cordaid geld beschikbaar hadden voor in totaal 23 huisjes. 
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Father Romald, de uitvoerend directeur van KSSS (Kottar Social Service Society) heeft ons bericht dat 
ook het laatste deel van ons project is afgerond. 
Een van onze projectleiders gaat binnenkort naar India voor zijn jaarlijkse reis om alle lopende 
projecten van de stichting te inspecteren. Bovendien gaat hij op bezoek bij KSSS en zal hij enkele van 
de dorpen zelf bezoeken. Wanneer het rapport over zijn bezoek is afgerond zal een uitvoerig 
eindrapport worden opgesteld.  
 
In de deelstaat Tamil Nadu ligt op 20 km ten westen van Chennai het dorp Avadi. Hier is in 1992 
ons eerste kindertehuis gebouwd met geld van de Thomasstichting. Dit tehuis is heel speciaal voor ons 
omdat het genoemd is naar Lucia Schiebroek, die in India is overleden. Samen met haar zus Antoinette 
is zij verantwoordelijk voor het ontstaan van de Thomas Stichting voor Jongeren. Het gebouw heeft al 
twee onderhoudsbeurten gehad en nu waren de badruimten en toiletten aan de beurt. Helaas bleek al 
snel dat het beter was deze te slopen en te vernieuwen. Bovendien moest er ook een nieuw 
rioleringssysteem aangelegd worden. Het geheel heeft dan totaal 7.000 euro gekost zal in februari 
2007 worden opgeleverd. Wat zullen de 80 meisjes blij zijn! 
Ten zuidwesten van Chennai ligt de provinciestad Walajabad, waar de zusters 2 scholen hebben met 

een totaal van 750 leerlingen. Op de ene 
school wordt les gegeven in de Engelse taal 
en op de andere in het Tamil.  
Voor de Tamil school ontvangen de zusters 
overheidssteun voor de betaling van de 
leerkrachten en hoeven de ouders geen 
schoolgeld te betalen. Hier zitten dan ook 
kinderen uit het armste deel van de bevolking 
van de stad. Deze school is verdeeld over 
enkele oudere gebouwen en is te klein voor 
de 350 kinderen, zodat zij nu onder een afdak  

 of boom les krijgen 
 
Als snel bleek uitbreiding van een van de oude schoolgebouwen met een verdieping bouwtechnisch 
niet mogelijk en is er ook een tekort aan bouwgrond. We hebben uiteindelijk gekozen voor de bouw 
van een hele nieuwe school met acht klassen. Raming totale bouwkosten 55.000 euro. 
Pathiavaram ligt ver van een relatief grote stad in een arme agrarische streek. De zusters hebben daar 
een kindertehuis in een oud gebouw voor ca. 45 kinderen, die naar school gaan “bij de pastoor”. Sinds 
1998 worden de zusters hier ook ondersteund door de Thomas Stichting voor Jongeren.  
Een toiletvoorziening was er niet en de wasgelegenheid bestond uit een kraan in de open lucht.  
Het nieuwe sanitairgebouw is een enorme verbetering voor de jongens en meisjes. Zij hoeven nu niet 
meer overdag en ‘s nachts naar buiten om in het open veld, waar ongedierte zoals slangen voorkomen, 
hun behoefte te doen. Het heeft in totaal 10.250 euro gekost. 
Op 1.000 m hoogte ligt het bergdorp Pannaikadu, waar 4 zusters en 270 kinderen zitten. De klassen 
zijn verdeeld over het oude klooster en het gebouw van de kerk. De zusters vragen ons al langer om 
een nieuw schoolgebouw, vooral sinds de overheid 25.000 scholen heeft gesloten omdat deze niet aan 
de overheidsnormen konden voldoen! We hopen met de school en de omringende muren (raming 
bouwkosten 57.000 euro) in januari te kunnen starten. We gaan er vanuit het toiletgebouw e.d. (raming 
bouwkosten 25.000 euro) in februari 2007 aan te besteden.  
 
 
 

Af te breken gebouwen  
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10 
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= Vegiwada 
= Damaracherala 
= Chebrolu 
= Kamalapuram 
= Walajabad 
= Pannaikadu 
= Srivaikundam 
= Budalur 
= Vandavasi 
= Thiruvalanthurai 
= Avadi 
= Mondasoro 
= Pathiavaram 
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Naar het noorden reizend komen we in de deelstaat Andhra Pradesh, waar ons project Chebrolu 
ligt. De zusters hebben hier al veel langer een vestiging met een kindertehuis en klassen verdeeld over 
de diverse kamers en zelfs op het dak van het huis.  
Er moest hoognodig een volwaardige school komen. We hebben 54.000 euro beschikbaar voor de 
bouw van de begane grond, toiletgebouw, omringende muur etc. Nu zijn er al 130 kinderen, maar bij 
de opening zullen dit er al meer dan 200 zijn. 
Een van onze andere projecten is Damaracherala. Een dorp dat niet veel meer is dan wat huizen op 
een kruising van twee wegen in een onaantrekkelijk gebied: dor, droog en heet vanwege de rotsachtige 
ondergrond. Met de trein is het ongeveer twaalf uur reizen (via Hyderabad). De zusters hebben zich 

hier een jaar of tien geleden aan de rand van het dorp 
gevestigd en zijn begonnen met een kleine school. De toeloop 
van kinderen uit de wijde omgeving was echter zó groot dat 
uitbreiding al snel nodig bleek. Onze stichting heeft hier 
intussen diverse projecten verwezenlijkt. Nu kon een 
verdieping op de voormalige medische hulppost worden gezet 
om een klein kindertehuis te realiseren voor kinderen die te 
ver van de school wonen. De verdieping is bijna klaar en zal 
straks 30 jongens en 30 meisjes kunnen herbergen, compleet 
met toiletten en wasgelegenheid. Kosten ongeveer 15.000 
euro. 

De English Medium school had in 2002 een totaal van 160 kinderen maar in 2006 zijn dat er 700. Dat 
zal ook opnieuw uitbreiding van de school vergen en op termijn een volledig kindertehuis. Ieder jaar 
wordt de nederzetting mooier, vooral door de hand van de superior, die een rijstveld en een moestuin 
heeft aangelegd en bomen en bloemen heeft geplant. Door de regelmatige bevloeiing ziet het er uit als 
een oase in de woestijn.  
Kamalapuram ligt in een steenachtig, droog en arm gebied ongeveer 250 km ten noordoosten van 
Chennai (Madras) aan de spoorlijn Chennai richting Goa. De zusters kwamen hier in 1969 met de 
vestiging van een medische hulppost en in 1987 werd een 
kindertehuis opgericht voor de armste meisjes van 8 tot 16 
jaar. Dit project wordt ook sinds 1994 door de Thomas 
Stichting voor Jongeren ondersteund.  
In 2000 zaten er nog 70 boardingmeisjes maar in 2006 
bleek dat het aantal naar 132 was gestegen! Er was 
daardoor een grote behoefte aan meer slaap- en eetruimte.  
Ook was er nog steeds de vraag om iets aan de keuken te 
doen. Gelukkig kunnen we dit! 
Er komt een nieuw gebouw met verdieping, achter het 
bestaande tehuis met een verbindingsgang tussen beide 
gebouwen. Fase 1 van dit project is in september in 
uitvoering genomen: uitbreiding en inrichting van de boarding  
en het terrein. Raming bouwkosten 45.000 euro. De keuken met opslagruimten (raming bouwkosten 
12.000 euro) wordt in februari 2007 aanbesteed. 
 
Als laatste Mondasoro, op dit moment ons meest noordelijke project.Het ligt in de bergen in de 
deelstaat Orissa aan de oostkust en ongeveer in het midden van India. 
In 1901 ontstond er een missiepost van Spaanse missionarissen (Monda=rand , soro=heuvel), maar die 
werd na het bouwen van de kerk in 1947 verlaten. Toen kwamen Franse missionarissen maar ook die 
verlieten Mondasoro na een aantal jaren. Nu valt deze post onder het bisdom, dat de zusters in 1995 
gevraagd heeft zich daar te vestigen om de zorg voor meisjes op zich te nemen. Jongens worden door 
de priesters verzorgd.  
Om in Mondasoro te komen moet je wel een reis van 1200 km met de trein (ongeveer 20 uur) afleggen 
en dan nog eens 5 uur met de auto over zandwegen die meer kuil dan weg zijn. Maar de rit is echt 
adembenemend: schitterende vergezichten en mooie dalen. Daarna de gastvrijheid van de zusters, de 
pastoor en de uitgelaten kinderen, die vergoeden echt alles. Deze kinderen wonen in de bergen en 
kunnen niet iedere dag van huis naar school. Door het bouwen van dit complete kindertehuis (voor 
maximaal 120 kinderen), kunnen ze nu onderwijs genieten op de school van het bisdom. De totale 
kosten zullen ongeveer 100.000 euro bedragen.  

Huidige slaapzaal 
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Overzicht gerealiseerde projecten 
 

Nr. Naam project  Plaats project Opgeleverd Kosten 

1 Lucia's Home for Children  Avadi 1992 €           77.300 

2 Children’s Home & 6 classes  Vepery 1995 €           55.000 

3 Lucia's Home for the aged  Elambalur 1996 €           59.500 

4 School Toiletbuilding & 2 classes  St.Thomas Mt, Chennai 1994 €             7.700 

5 Social Centre for women  Ennore 1993 €           19.100 

6 Laboratory&Pharmacy Thomas Hospital  Chennai 1993 €           36.400 

7 Toiletbuilding for school  Adamabakkam, Chennai 1995 €             7.300 

8 Children's Home  P.T. Parru 1996 €           86.400 

9 Typewriting & tailoring Inst.  St.Thomas Mt, Chennai 1996 €             5.900 

10 Convent  P.T. Parru 1999 €           16.800 

11 Renovation sanitary  boarding  Perambalur 1997 €             3.600 

12 Watersupply&sanitary provisions boarding  Kamalapuram 1997 €             4.500 

13 Schoolgebouw  Pulicat 2001 €           27.700 

14 Renovation building boarding  Thiruvalanthurai 1996 €             6.800 

15 Watersupply&toiletbuilding and convent  Okkur 1999 €           28.600 

16 Sanitary for boarding  Thiruvalanthurai 1998 €             4.500 

17 Convent ontwerp & begeleiding  Elambalur 1996 - 

18 Student's Hostel  Vandavasi 2003 €         202.000 

19 2nd  floor on 2 children's homes  Cheyyar 1997 €           41.400 

20 530 dekens kindertehuizen  Cheyyar 1996 €                900 

21 Toiletbuilding for school  Ennore 1999 €             3.600 

22 Hospital  renovation  Kamalapuram 1997 €           15.900 

22A Hospital (exploitatie)  Kamalapuram 1996-1998 €           10.000 

23 Renovatie gebouw & schoolgate  Vandavasi 1999 €           45.000 

24 Kindertehuis  Venkatachalapuram 1999 €         100.000 

25 Bromfiets  Okkur 1996 €                500 

26 Autorikshaw  Ennore 1996 €                900 

27 Waterproject  Vellore 1997 €                500 

29A St. Thomas Hosp (drinkwatercarrier)  Chennai 1996 €           23.600 

29 Congregatie FSJ Algemeen  Chennai 2003 €           36.880 

29 Congregatie FSJ Algemeen  Chennai 2004 €           11.632 

29 Congregatie FSJ Algemeen  Chennai 2005 €           20.450 

29 Congregatie FSJ Algemeen  Chennai 2006 €             5.010 

30 VOC muur & pastorie  Pulicat 2002 €           15.600 

31 Verzorging kinderen (JS)  Vandavasi 1997 €             7.700 

32 Toiletten school  Pulicat 2002 €           18.000 

33 5 Toiletten  Pulicat 1998 €             1.400 

34 Toiletten school  P.T. Parru 1999 €           11.400 

35 Computer Centrum  Vepery 1997 €             6.400 

36 Computer Centrum  Vandavasi 1997 €             6.400 

38 Metselaar  Pulicat 1998 €             2.300 

39 Dispensary exploitatie  Vellore 1998-2000 €             6.800 

40 Afrastering  Biridur/Vandavasi 2000 €             5.500 

42 Waterput met pomp  Bapanthangal (Cheyyar) 1999 €             1.800 

43 Trainingscentrum  Vandavasi 1998 €           18.600 

44 Computercentrum  Thomas Mount, Chennai 1998 €             4.500 

45 Bomenplantproject & afrastering (SK)  Biridur/Vandavasi 2001-2005 €             8.660 

46 Uitbreiding kindertehuis   Kamalapuram 2000 €           25.000  

47 Toiletvoorziening Tamil-medium school   Walajabad 1999 €             8.600  

48 Vernieuwing dak klooster   Thiruvalanthurai 1999 €             2.700  

49 Toiletgebouw  English medium school   Walajabad 1999 €             9.500  



Jaarbericht 2006, pagina 14 
  

 
Nr. Naam project   Plaats project Opgeleverd Kosten 

50 Exploitatie Social Centre    Ennore 1998-2001 €              1.800  

51 Afrastering/ Kokosnoot plantage (SK)   Elambalur 1999-2003 €              9.340  

52 English medium school   Damaracherala 2000 €            12.700  

53 Schoolgebouw   Okkur 2001 €            72.700  

54 Kindertehuis   Jolarpet 2002 €          120.500  

55 Toiletten school   Vepery 1999 €              5.900  

56 Dispensaries St. Thomas hospital (SK)    Chennai 1999-2001 €            18.600  

57 Dispensary exploitatie   Poonamallee 1999-2001 €              1.400  

58 Compoundwall   Cheyyar 1999 €              4.500  

59 Waterputten uitdiepen   Melrosapuram 2001 €              3.200  

60 Renovatie toiletten   Avadi 2001 €              8.600  

61 Renovatie keukengebouw   Cheyyar 2001 €              9.500  

62 Toiletgebouw   Srivaikundam 2004 €            13.630  

63 Renovatie toiletgebouw   Thiruvalanthurai 2001 €              9.100  

64 Exploitatie  boarding   Venkatachalapuram 2000 €              2.300  

65 Ziekenkamers   Elambalur 2001 €              3.200  

66 Kindertehuis   Perumalpalayam 2003 €          105.980  

67 tuin en meubels    Vandavasi 2006 €            17.155  

68 Toiletgebouw   Thuraiyur 2002 €            15.600  

69 Toiletgebouw   Budalur 2002 €            16.600  

70.1 Uitbreiding school   Damaracherala 2006 €            46.000  

71 Waterpomp   Vepery 2002 €                 900  

72 Kindertehuis   Maiyanur 2005 €            73.000  

73 School   Srivaikundam 2004 €            24.000  

74 School   Sinnivakkam 2003 €              8.500  

75 Renovatie boarding   Thiruvalanthurai 2001-2005 €            10.912  

76 1e verdieping op schoolgebouw   Pulicat 2005 €            20.000  

77 Kindertehuis   Mondasoro 2006 €            97.000  

78 schoolgebouw BG + 1e verd.   Budalur 2005 €            42.000  

79 Toiletten   Pannaikadu 2003 €              2.200  

80 Keuken   Vandavasi 2004 €            11.500  

81 Toilettengroep   Vandavasi 2004 €            15.300  

82 Toiletgebouw (deel)   Marianathapuram 2005 €              1.400  

83 School   Olagadam 2004 €            38.000  

84 School   Vegiwada 2006 €            82.000  

85 Toiletgebouw   Pathiavaram 2006 €            10.250  

94 Compoundwall   Vegiwada 2006 €              3.000  

  ONDERHOUD       

X Septic Tank & rijstkeuken    Elambalur 2003 €              2.160 

X Nieuwe of verdiepte boorput   Elambalur 2005 €              1.500 

X Renovatie 2 daken & sanitair boarding   Kamalapuram 2005 €              6.400 

1003 Onderhoud bejaardenhuis   Elambalur 2005 €              1.800 

1008 Onderhoud algemeen   P.T. Parru 2005 €              6.000 

1002 Onderhoud kindertehuis   Vepery 2005 €              2.500 

1001 Onderhoud div.   Avadi 2006 €              2.500 

1018 Onderhoud reparatie dak, muur etc.   Vandavasi 2006 €              2.000 

1023 Onderhoud studiezaal en school   Vandavasi 2006 €              2.000 

  DIVERSEN       

  200002 dak jongens boarding   Mondasoro 2006 €              4.000 

                               Stand 31-12-2006  €       2.095.359 

    Tsunami €            75.000 

     €       2.170.359 
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