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Op 25 aug. 2017, om 12:33 heeft Stichting Thomas Bouwprojecten <{info@thomasbouwprojecten.nl> het
volgende geschreven:

Nieuwsbrief Augustus 2017

{Wordt deze mail niet goed weergegeven?
Bekijk in browser

EERSTE NIEUWSBRIEF
Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van de Stichting Thomas Bouwprojecten. Vorig jaar
hebben we het eerste exemplaar van ons THOMAS magazine uitgebracht, waarmee we u meer
achtergrondverhalen en informatie over India en onze activiteiten aldaar willen geven. Middels onze
nieuwsbrief, willen we u op de hoogte houden van de individuele projecten en ingaan op de meer actuele
zaken. Het ligt in de bedoeling om vier maal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen (ter vervanging van
het gedrukte projectnieuws). Hiermee verhogen we de frequentie waarmee we u informeren, bezuinigen
we op portokosten en verbruiken we minder papier.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief , door op “afmelden” in de voetnoot van de
nieuwsbrief te drukken.

Jubileum Thomas Bouwprojecten
Het is bijzonder feest dit jaar voor de Thomas stichtingen. Nu dertig jaar geleden, na het overlijden in India
van Lucia Schiebroek, zijn binnen de kring van familie, vrienden en kennissen activiteiten gestart om
kansarme kinderen in India te gaan helpen. En in de jaren daarna heeft dit initiatief zich ontwikkeld tot 3
stichtingen. De Stichting Thomas Bouwprojecten viert dit jaar haar 25 jarig bestaan.

Jubileumproject: Chebrolu
Voor ons 25 jarig jubileum hebben we een schoolgebouw van 6 klassen in Chebrolu gekozen. Het zou
heel mooi zijn als we met behulp van uw donaties rond ons jubileum dit project zouden kunnen realiseren.
Wij werken er hard aan om het project-plan binnenkort af te ronden en dan hoort u hier meer van.

{Lees meer

Jaarverslag 2016
2016 is voor Thomas Bouwprojecten weer een actief jaar geweest en dat is ook terug te zien in het
jaarverslag. In 2016 heeft Thomas bijna honderdtwintig duizend euro aan donaties mogen ontvangen van
vele donateurs. Daar is de Stichting erg dankbaar voor, want dat heeft ons in staat gesteld voor bijna
honderd duizend euro aan projecten aan te besteden. Het restant is meegenomen naar 2017 en daarmee
zijn ondertussen ook weer nieuwe projecten voor de kinderen in India opgestart.

Ook voor dit jaar, ons jubileumjaar, proberen we weer de kas te vullen voor de vele noodzakelijke
gebouwen en voorzieningen. Wij verwachten, mede vanwege de aantrekkende economie, weer nieuwe
donateurs te kunnen aantrekken.
{Lees het volledige verslag

Pannaikadu en Sri Kalahasti
Update over de scholenbouw in de steden Pannaikadu en Sri Kalahasti.
{Lees meer

Perambalur en Singampunari
Hier wordt respectievelijk een toiletgebouw en een nieuw schoolgebouw voor HBO scholieren gebouwd.
{Lees meer
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