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  E-mail info@thomasbouwprojecten.nl 

  Website www.thomasbouwprojecten.nl 

   

  Kamer van Koophandel Eindhoven nr 41092542 

  Rabobank rekeningnummer 14.93.08.787 

  Gironummer 300366 te Eersel 
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Historie 
 
De Thomas Stichting voor Jongeren werd in 1987 door de familie Schiebroek opgericht met het doel 
steun te verlenen aan de opleiding en 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. 

 
Naam, vestigingsplaats, doel 
 
De Stichting Thomas Bouwprojecten werd, oorspronkelijk onder de naam Stichting Thomas 
Bijzondere Projecten, opgericht bij akte op 4 november 1992 voor notaris Mr P.M.N.M. van Dongen 
te Eindhoven verleden. Omdat de hoofdactiviteit van de stichting bestond uit het bouwen van scholen 
en internaten, werd bij akte van statutenwijziging op 12 mei 1997 voor genoemde notaris van Dongen 
verleden de naam gewijzigd in Stichting Thomas Bouwprojecten. 
De stichting is ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-
Brabant te Eindhoven onder nummer 41092542. 
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 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 ontwikkelings- en 
hulpprogramma’s, zoals de realisatie van 
bouwprojecten, inrichting en onderhoud van 
gebouwen, drinkwatervoorziening en de afvoer en 
zuivering van afvalwater; 

2. de activiteiten voor 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. 
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Organen van de stichting: 

 
Door het aftreden van Willem van Beerendonk in december 2005 bestaat er in het bestuur een 
vacature. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk trachten deze vacature in te vullen.  
 
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. 
  
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. Dit team wordt per 31 december 2005 gevormd door: 
   
 1. Ir. Hans Schiebroek; 
 2. Ir. Joop Verweij; 
 3.  Ing Anne Reijenga; 
 4. Ir. Siwart Gehem; 
 5. Henny Koenders-van Hage. 
 
De taak van het projectteam is het ontwerpen van bouwwerken, het vervaardigen van de 
bouwtekeningen, het maken van de bestekken en het tweemaal per jaar ter plaatse controleren van de 
bouwwerken. Tevens begeleidt dit team de bouwwerken via een vaste opzichter ter plaatse en via 
periodieke rapportages door Sr Prudentia van de Congregatie. Voorts ziet het team toe op en adviseert 
het met betrekking tot de betalingen aan de aannemers. 
Daarnaast onderzoekt het team ter plaatse het beleid en de visie van de zusters met betrekking tot het 
bouwen van scholen en internaten en toetst die aan de doelstelling van de stichting.  
Het ziet erop toe dat de bouwactiviteiten tot nut strekken van de meest kansarme kinderen, controleert 
of de juiste prioriteiten worden gesteld en of er voldoende urgentie is voor het bouwen/uitbreiden van 
scholen en internaten. 
 
 
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. 

  
I Bestuur 
  
 Het bestuur van de stichting wordt per 31 december 2005 gevormd door 
   
 1. Flor Potters, voorzitter; 
 2. Adriaan de Bot, secretaris; 
 3. Henk Stokman, penningmeester; 
 4. Michel van der Linden, lid. 
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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. 
 
 
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 bij voortduring 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 de stichting voornemens voor 2006 twee projecten bij de NCDO aan te 
melden. 
 
 
Publiciteit 
 
Naast de persoonlijke benadering die in sommige gevallen plaatsvindt, 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. onze website: www.thomasbouwprojecten.nl 
 
 
Verantwoording 
 
Het streven van de stichting is er lange tijd op gericht geweest om voor haar jaarverslag het CBF-
Keurmerk te verwerven. Voortschrijdend inzicht bij het bestuur, versterkt door de negatieve 
publicaties in de pers van het afgelopen half jaar, heeft er toe geleid dat de stichting dit streven thans 
minder hoog in het vaandel heeft staan. 
Immers, de recente verantwoording van enkele hulporganisaties die wel beschikken over het CBF-
Keur, leidt er kennelijk niet toe dat die voldoet aan de eisen die het donerende publiek aan een goede 
verantwoording van een hulporganisatie stelt. 
 
Daarenboven zal een uitgebreide en kostbare accountantsverklaring die volgens de richtlijnen van het 
CBF dient te worden opgesteld, zowel voor Nederland als voor India, een substantieel bedrag van de 
ontvangen gelden vergen, waardoor aanmerkelijk minder geld aan het beoogde doel zal kunnen 
worden besteed. 
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De stichting heeft daarom gekozen voor: 
1. een inrichting van het jaarverslag conform de richtlijnen 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 5% van de 

ontvangsten, zodat ongeveer 95 % 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 richtlijnen 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 veertien jaar van haar bestaan heeft de stichting 1.720.945 euro besteed aan de realisering 
van projecten in India. 
Begin 2005 had de stichting 21 projecten in uitvoering. Hiervan waren 9 nieuwbouwprojecten en 12 
onderhoudsprojecten of projecten van kleinere omvang. Deze laatste projecten omvatten onderhoud 
en/of kleine uitbreidingen. De totale kosten van alle projecten in 2005 zijn geraamd op 484.342 euro. 
Van deze projecten waren er ultimo 2005 elf opgeleverd c.q. gereed. 
 
 
Voorgenomen beleid 2006 
 
Per ultimo 2005 waren in voorbereiding om in 2006 in uitvoering te worden genomen tien projecten. 
De totale kosten hiervan worden geraamd op 500.000 euro. 
 
 
Continuïteit 
 
Deze beleidsfactor omvat in wezen twee belangrijke elementen: 

1. Hoewel India economisch een snelle ontwikkeling doormaakt, blijft 
hulp op de gebieden waarop de stichting zich beweegt nog lange tijd 
noodzakelijk. 
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 accentverschuiving van onderwijs naar de opvang 
en huisvesting van kinderen in de sociale sector moet plaatsvinden. Er 
is en blijft 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 bij voortduring aandacht schenken aan het waarborgen van de continuïteit.  
 
 
Flor Potters, voorzitter 
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JAARREKENING 2005 
 
Algemeen 
In 2005 is voor een aanzienlijk kleiner bedrag aan nieuwe projecten opgestart in vergelijking met het 
jaar 2004; er zijn daarentegen veel projecten opgeleverd of staan op punt van afronding.  
De portefeuille projecten in voorbereiding op het einde van het jaar 2005 is omvangrijk en beloopt 
meer dan € 400.000, zodat – mede op grond van de ontvangen donaties van meer dan € 200.000 in 
2005 - verwacht mag worden dat 2006 weer een jaar zal worden waarin een groot aantal nieuwbouw 
projecten aangevangen zal worden. Hiervoor staat per einde van 2005 bijna € 160.000 geoormerkt in 
de bestemmingsfondsen. Dit heeft o.a. betrekking op het Tsunami project, dat in de periode februari 
t/m oktober 2006 gerealiseerd zal worden. Voorts bestaat in 2006 weer de mogelijkheid een beroep te 
doen op de z.g. verdubbelingregeling, waardoor de financiering van enkele grote projecten sluitend 
gemaakt kan worden.  

 
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 2005, met vergelijking tot jaareinde 2004: 

 
                                

Verkorte balans          

( bedragen x € 1,000 )       
        
    31/12 2005  31/12 2004  
ACTIVA        
        
Vorderingen   7,1  7,3  
Liquide middelen   317,7  301,5  

Totaal activa   324,8  308,8  

        
        
PASSIVA        
        
Continuïteitsreserve   10,0  10,0  
Vrij besteedbaar vermogen  16,0  23,3  
Saldo resultaat lopend jaar  2,9    

Totaal besteedbaar vermogen  28,9  33,3  

        
Bestemmingsfonds nieuwbouw  164,3  4,3  
Bestemmingsfonds onderhoud  36,0  35,5  

Totaal vastgelegd vermogen  200,3  39,8  

        
Totaal eigen vermogen  229,2  73,1  
        
Schulden    95,6  235,7  
        

Totaal Passiva   324,8  308,8  
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Ter toelichting het volgende:  
 
- De vorderingen bestaan uit het bedrag aan rente, te ontvangen over het boekjaar 2005;  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 2005 bijna € 165.000 
 
- 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 2005 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 opleveren 
  van projecten is de schuldpositie fors teruggelopen. In het bedrag per einde 2005 zit de schuld aan 
  de belastingdienst van bijna € 32.000, zijnde de schenkingsrechten over in 2005 ontvangen donaties. 
 
Staat van baten en lasten 
De staat van baten en lasten over 2005, in vergelijking met 2004: 
 

Verkorte staat van baten en lasten  
( bedragen x € 1,000 )       
        
    2005  2004  
FONDSENWERVING      
        
Netto baten uit eigen 
fondsenwerving 213,8  112,3  

        
Kosten eigen 
fondsenwerving  3,8  6,3  
        
Subsidies    0,0  90,0  
Rente 
bankrekeningen   7,1  7,2  
Beschikbaar voor 
doelstelling  217,1  203,2  

        
        
BESTEDINGEN       
        
Directe hulpverlening   51,9  317,3  
Uitvoeringskosten   9,4  5,6  
Besteed aan 
doelstelling  61,3  322,9  

          

Overschot/tekort (-)   155,8  -119,7  
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Toelichting op de specifieke posten: 
 
- De netto baten eigen fondsenwerving zijn opgenomen na aftrek van daarover verschuldigde 
  schenkingsrechten. 
 

- De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen € 3.800, 1,8 % 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 2005 gemiddeld 2,6 %.  
 
- De directe hulpverlening betreft de bedragen waarvoor de Stichting in het jaar 2005 een verplichting 
  is aangegaan. De belangrijkste posten daarbij waren uitgaven ten behoeve van meubelen voor het 
  Hostel dat in gebruik genomen is in Vandavasi, de school te Vegiwada die opgeleverd is, enkele  
  algemene projecten  van de Congregatie en een viertal onderhoudsprojecten. De uitvoeringskosten 
  onder hulpverlening hebben betrekking op de reis- en verblijfkosten van de projectleiders naar en in 
  India. 
 
Het overschot over het jaar 2005 – iets meer dan € 155.000 - is als volgt verantwoord: 
 
                                

        
Specificatie overschot 2005        
( bedragen x € 1.000)       
        
Netto toename bestemmingsfonds nieuwbouw                                    157,1  
Netto afname bestemmingsfonds onderhoud   -1,1  
Netto afname vrij besteedbaar vermogen   -3,1  
Saldo resultaat lopend boekjaar    2,9  
Totaal overschot     155,8  

        
        

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 2005 € 2.900 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 april 2006. 
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De Stichting Thomas Bouwprojecten heeft in 2005 voor een bedrag van 394.000 euro tien 
projecten in uitvoering. Naar Indiase maatstaven omgerekend is dat ruim drie miljoen waard. 
Met sommige projecten is gestart in 2004, met andere in het afgelopen jaar. Uit het 
onderhoudsfonds is een bedrag van 7.300 euro gespendeerd op vier locaties om de gebouwen in 
goede staat te houden. Zeven nieuwe projecten zijn weer in voorbereiding. 
Tot onze grote verrassing bracht de bliksemactie voor de tsunami-slachtoffers nog eens 56.000 
euro extra op.  
 
Grofweg kun je de taken van het projectteam onderverdelen in: 
* het bezoeken van de leiding van de congregatie en, in overleg met hen, bepalen van urgenties  
* het adviseren, begeleiden en controleren bij de uitvoering van bouwprojecten volgens de 

prioriteitenlijst 
* het adviseren, begeleiden en controleren van onderhoudswerkzaamheden aan de (door de 

stichting gerealiseerde) bouwprojecten 
* het voorbereiden en engineeren van nieuwe bouwprojecten 

 
 
Van Orissa tot Tamil Nadu  
 

Het kindertehuis in Maiyanur.  In dit dorp op zeker 200 km zuidwestelijk 
van Chennai staat een tien-klassige school voor leerlingen van zes tot zestien 
jaar. Het onderkomen voor het meisjesinternaat was absoluut ongeschikt en 
veel te klein. Wij bouwden een accommodatie voor zestig meisjes, een 
ondergrondse kelder om het regenwater op te vangen, een septictank en 
zakput. Rondom is een afscheidingsmuur gemetseld, het terrein verhard en 
fatsoenlijk aangeplant. Al zeggen we ‘t zelf: het mag er staan!  
Pulicat aan de kust boven Chennai was ooit een belangrijke 
handelsvestiging van de VOC. Oude Hollandse begraafplaatsen herinneren 

daar nog aan. Het vissersdorp is totaal verarmd. 
Dit jaar hebben we een bestaande en slecht onderhouden school gerenoveerd en uitgebreid van vier 
naar zeven klaslokalen door er een verdieping op aan te brengen.  
In Marianathapuram  staat een primary school (vijf klassen) met vijfhonderd kinderen zonder enige 
toiletgelegenheid. Daar zijn nu zes toiletjes gerealiseerd.  
In Thiruvalanthurai  zijn vijf jaar lang ieder jaar werkzaamheden uitgevoerd aan het kindertehuis met 
meer dan honderd kinderen, waarmee dit meerjarenproject is beëindigd.  
Het ziet er nu weer prima uit. Ook in Biridur  waar de zusters een klein bejaardenhuis hebben en een 
groot stuk landbouwgrond, is het vijf-jaren-project afgerond. Een teakplantage is aangelegd en het 
hele landbouwareaal is omheind om ongewenste bezoekers (mensen en vee) te weren. De opbrengsten 
van het landbouwareaal dragen bij om in het onderhoud van de bejaarden te voorzien.  
De zusters hebben in Budalur  een tien-klassige 
English Medium school. Het einddiploma is geldig 
in heel India. Ze raakten door omstandigheden vijf 
lokalen kwijt, onder meer omdat de overheid 
terecht klassen onder een palmbladeren dak laat 
slopen. Een gigantische brand met veel doden 
elders in het land is de directe aanleiding geweest. 
De resterende lokalen zijn te klein en bovendien 
slecht verlicht. Dit jaar konden we een nieuwe 
school met acht klaslokalen realiseren waardoor de ruimtenood is opgelost (zie foto). Resteert nu nog 
de wens om een bestaand schoolgebouw af te bouwen door het aanbrengen van deuren, ramen, 
scheidingswanden e.d., wat destijds niet is gebeurd door een tekort aan geld. Inmiddels kunnen 320 
kinderen in acht goede lokalen weer lessen volgen.  
De boarding in Mondasoro in de staat Orissa heeft heel wat hoofdbrekens gekost. Door enorme 
regenval is het transport van bouwmaterialen vrijwel lamgelegd. Nog erger: de aannemer werkte met 
vakonbekwame mensen uit het dorp zelf. Ontslag leidde tot grote onenigheid tussen partijen.  
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

= Mondasoro 
= Vegiwada 
= Damaracherala 
= Kamalapuram 
= P.T. Parru 
= Chebrolu 
= Pulicat 
= Walajabad 
= Vandavasi 
= Pathiavaram 
= Maiyanur 
= Budalur 
= Pannaikadu 
= Srivaikundam 
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Binnenkort staat er echter een mooi kindertehuis met een grotere capaciteit, zodat meer meisjes 
onderwijs kunnen volgen en hun kans op een betere toekomst voor de hand ligt. 
Vegiwada in Andhra Pradesh heeft een echte centrumfunctie voor diverse dorpen rondom.  
In een te krap huurhuis geven de zusters les. Op een nieuw terrein staan nu op de begane grond 

voorlopig vier klaslokalen (zie 
foto). Hier huizen jongens en 
meisjes en ook de zusters wonen er 
en hebben hier hun administratie 
ondergebracht. De fundering is 
sterk genoeg om dit gebouw met 
een verdieping uit te breiden mocht 

dat nodig zijn. Er is een keuken en een toiletgebouw gerealiseerd en het terrein heeft een deugdelijke 
omheining gekregen. 
Het gebouw waar de onderwijzeressenopleiding in Vandavasi is gehuisvest wordt alweer te klein. In 
het hostel slapen ze nu met zessen op een kamer. Om het beddentekort op te lossen is kwalitatief goed 
meubilair bijbesteld en geleverd. Rondom is een mooie tuin aangelegd voor de honderdtwintig 
studenten. 
 
Doorlopend werk aan de winkel 
 
Opnieuw is ruim drie ton geraamd voor 2006. Komende zomer wordt het programma ingediend bij de 
NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling voor 
een bijdrage van een ton. Samen met toegezegde bedragen van sponsoren verwacht de stichting de 
zeven projecten met stip uit te kunnen voeren. Overigens wordt de prioriteitenlijst zorgvuldig in 
overleg tussen bestuur en de zusters samengesteld.  
Het projectteam adviseert. De projectleiders komen per slot van rekening tweemaal per jaar ter plekke. 
Een greep uit de planning: 
In het dorp Chebrolu krijgen kinderen aan de voorkant en de achterkant van een huurhuis les en onder 
een afdak van stro op het dak huizen nog eens drie klassen. Steeds meer leerlingen komen naar de 
school. Om de eerste nood te lenigen zou een bouwlaag gezet worden, waar ook de zusters kunnen 
wonen. In de toekomst zou een verdieping volgen, maar die wordt gezien de verwachte toeloop nu 
direct gebouwd. 
Pannaikadu is een verhaal apart. Het bergdorp ligt duizend meter hoog. De zusters hebben een tien-
klassige school, deels in een oude vervallen ‘villa’ van de kerk zonder toiletvoorzieningen, en deels in 
het kloostertje van de zusters dat ze omgebouwd hebben tot klaslokalen. Er zijn 215 leerlingen.   
Een paar jaar geleden hebben we vier toiletten bij de oude villa gerealiseerd, maar het mag duidelijk 
zijn dat het intussen een onhoudbare toestand is. Dat is ook de mening van de overheid, die inmiddels 
gedreigd heeft de school te sluiten.  
Als alles volgens plan verloopt zijn we daar deze zomer een nieuwe school met acht klassen aan het 
bouwen. 
De zusters zijn in Pathiavaram een kindertehuis gestart. Alle kinderen zijn wees of halfwees uit hele 
arme gezinnen. Op de acht-standard school van de pastoor zitten 41van deze leerlingen. In het 
kindertehuis zijn geen wc’s, zodat ze overdag en ook ’s nachts buiten de omheining hun behoefte 
moeten doen. Het wemelt er van de slangen. Hoog en hoognodig moeten hier een toilet- en 
wasvoorziening komen binnen de omheining. Dat hoeft geen betoog. 

In september werd een van onze projectleiders 
geconfronteerd met een grote verrassing in Srivaikundam 
in het uiterste zuiden. Pas in 2004 bouwden we daar een 
nieuwe school. Tezamen met de bestaande klaslokalen 
dachten we dat deze school met vierhonderd kinderen 
voldoende zou zijn voor de komende jaren.  
Echter, de kinderen zaten werkelijk overal verspreid op het 
terrein: op het bordes, op de gaanderij, in een loods en 
binnen het gebouw waren ook nog eens schotten geplaatst 
om een aantal ‘klassen’ erbij te creëren (zie foto). Hoe 
kwam dat zo?  
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De overheid sloot een private school, omdat die niet meer aan de voorschriften voldeed. Bovendien 
eiste mijnheer pastoor zijn gebouwtje terug, dat hij in bruikleen had gegeven. Dan moeten 
honderdvijftig kinderen ineens onderdak vinden. De zusters hebben dat aldus creatief opgelost! Daar 
gaan we zo gauw mogelijk een oplossing voor bieden.  
We weten tenslotte waar we het allemaal samen met u voor doen. 
 
Tsunami 
December 2004 werden wij allen opgeschrikt door een enorme schokgolf uit de oceaan op de Indiase 
oostkust. De zusters boden onmiddellijk hulp. Het stichtingsbestuur ondernam een bliksemactie en 
verzamelde binnen de kortste keren 56.000 euro, dat werd aangevuld met 20.000 euro extra door 
Cordaid van de actie giro 555. Inmiddels is met de bouw begonnen van 21 tot 22 huisjes speciaal voor 
weduwen met jonge kinderen door de Kottar Social Service Society, een betrouwbare partner 
ressorterend onder het bisdom Kottar. Deze organisatie spant zich al veertig jaar in om het lot van de 
vissersbevolking te verbeteren. De stichting blijft de vorderingen monitoren en zal de laatste betaling 
doen na de eindoplevering en accountantsverklaring. 
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 Overzicht gerealiseerde projecten  
        Ingebruik-  Realisatie- 
Nr. Naam project   Locatie name 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 Hosp.    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 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 (SK)   Cheyyar 1996  €               900 
21 Toiletbuilding for school   Ennore 1999  €            3.600 
22 Hospital  renovation   Kamalapuram 1997  €          15.900 
22A Hospital (exploitatie) (SK)   Kamalapuram 1996-1998  €          10.000 
23 Renovatie gebouw & schoolgate   Vandavasi 1999  €          45.000 
24 Kindertehuis   Venkatachalapuram 1999  €        100.000 
25 Bromfiets (MIVA)   Okkur 1996  €               500 
26 Autorikshaw (MIVA)   Ennore 1996  €               900 
27 Waterproject (SK)   Vellore 1997  €               500 
29A St. Thomas Hosp  (drinkwatercarrier)   Chennai 1996  €          23.600 
29 Congregatie FSJ Algemeen    Chennai 2003  €          36.880 
  
  

Congregatie FSJ Algemeen    Chennai 2004  €          11.632 
Congregatie FSJ Algemeen    Chennai 2005  €          20.450 

30 VOC muur & pastorie   Pulicat 2002  €          15.600 
31 Verzorging kinderen (SK)*Via Jong.st.   Vandavasi 1997  €            7.700 
32 Toiletten school   Pulicat 2002  €          18.000 
33 5 Toiletten (bevolking:SK)   Pulicat 1998  €            1.400 
34 Toiletten school (SK)   P.T. Parru 1999  €          11.400 
35 Computer Centrum (Comide)   Vepery 1997  €            6.400 
36 Computer Centrum (Comide)   Vandavasi 1997  €            6.400 
38 Metselaar   Pulicat 1998  €            2.300 
39 Dispensary exploitatie (SK)    Vellore 1998-2000  €            6.800 
40 Afrastering   Biridur/Vandavasi 2000  €            5.500 
42 Waterput met pomp   Bapanthangal (Cheyyar) 1999  €            1.800 
43 Trainingscentrum (Comide)   Vandavasi 1998  €          18.600 
44 Computercentrum (Comide)   Thomas Mount, Chennai 1998  €            4.500 
45 Bomenplantproject & afrastering (SK)   Biridur/Vandavasi 2001-2005  €            8.660 
46 Uitbreiding kindertehuis   Kamalapuram 2000  €          25.000 
47 Toiletvoorz. Tamil-medium school   Walajabad 1999  €            8.600 
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vervolg     
    Ingebruik-  Realisatie- 
Nr. Naam project  Locatie name kosten 
48 Vernieuwing dak klooster   Thiruvalanthurai 1999  €            2.700 
49 Toiletgebouw  English medium school   Walajabad 1999  €            9.500 
50 Exploitatie Social Centre (SK)   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 
68 Toiletgebouw   Thuraiyur 2002  €          15.600 
69 Toiletgebouw   Budalur 2002  €          16.600 
71 Waterpomp   Vepery 2002  €               900 
72 Kindertehuis   Maiyanur 2005  €            7.300 
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 
78 schoolgebouw BG + 1e verd.   Budalur 2005  €            4.200 
79 Toiletten   Pannaikadu 2003  €            2.200 
80 Keuken   Vandavasi 2004  €          11.500 
81 Toilettengroep   Vandavasi 2004  €          15.300 
82 Toiletgebouw (deel)   Marianathapuam 2005  €            1.400 
83 School   Olagadam 2004  €          38.000 
  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 
                             Stand 31-12-2005 €      1.720.944 
      
    Tsunami  €          56.356 
      €     1.777.300 
 


