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Nieuwsbrief Januari 2018

{Wordt deze mail niet goed weergegeven?
Bekijk in browser

Van het Bestuur
Wij zijn verheugd u hierbij onze tweede nieuwsbrief aan te bieden. Wij doen dit met gepaste trots op het
vele wat het afgelopen jaar bereikt is. En met grote dank aan iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt.

Met name sinds de uitgave van de vorige nieuwsbrief in augustus 2017, is er heel veel gebeurd, en wij
zullen daar in deze 2e nieuwsbrief aandacht aan besteden.

In oktober/november 2017 stonden we samen met u stil bij het 25-jarig jubileum van onze stichting
middels geanimeerde bijeenkomsten met sponsoren, waarbij ook Zusters van onze partner-organisatie in
India aanwezig waren. In verband met dit jubileum hebben wij een nieuw project geinitieerd voor een
uitbreiding van de school in Chebrolu. Verder treft u in deze nieuwsbrief informatie over de voortgang van
in 2017 gestarte projecten, onder meer in Oddantangel en Pannaikadu, op basis van de controle-reis van
onze projectleider Jos Dijkers in september/oktober j.l.

Tenslotte zijn we verheugd dat Wilma Martens per 1 januari a.s. ons bestuur komt versterken als
Sectretaris. De huidige secretaris, Leo Verhagen kan zich dan meer gaan focussen op de relaties met
huidige en potentiele sponsors. Op deze datum verlaat daarmee ook Martijn Wagener ons bestuur, maar
hij blijft gelukkig nog wel in alle opzichten bijdragen aan het THOMAS magazine.

Rest mij nog om alle relaties van Thomas Bouwprojecten een in alle opzichten voorspoedig en gezond
2018 te wensen. Een jaar waarin we samen verder zullen werken aan ons ideaal: de verbetering van
onderwijsmogelijkheden en leefomstandigheden van de kinderen in India.

Namens het bestuur, Jac Braat, voorzitter

Tweede THOMAS Magazine
Na de enthousiaste reacties op de publicatie van onze eerste editie van het THOMAS magazine, hebben
we besloten om in ieder geval als Stichting Bouwprojecten, ook in 2017 weer separate sponsoring te
zoeken om een tweede editie uit te brengen. Dat is gelukt ! We hebben dit keer aandacht besteed aan de
diverse Indiase dansen, hoe “liefdadigheid” in India zich ontwikkelt en hoe men daar tegenaan kijkt. En
natuurlijk weer interviews met diverse vrijwilligers, enkele ambitieuze meisjes en hun dromen en de
nieuwe Moeder Overste Zr. Arockiam. Wij hopen dat u er wederom van genoten heeft.

Wilt u een exemplaar? Mail dan naar {ons.

Of bekijk de {online versie .

Jubileumproject: Chebrolu
Ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum hadden we in overleg met de zusters, de uitbreiding met 4
klaslokalen van de school in Chebrolu gekozen. Uw bijdragen tot nu toe overstijgen onze verwachtingen,
we hebben al ruim 75% van de geplande kosten mogen ontvangen, wat ons in staat stelt om al vroeg in
2018 met het project een begin te kunnen maken. Wij zullen u in de komende nieuwsbrieven hiervan op
de hoogte houden!
{Lees meer

Presentatie van Sr. Asha
Sr. Asha is onze bouwkundig opzichter. Zij bezoekt alle projecten en draagt zorg voor een goed
bouwproces. Tijdens de jubileumdagen in november 2017 heeft zij een presentatie gegeven over zichzelf
en haar werk. Maak kennis met haar, {klik hier om de presentatie te lezen.

De Zusters op bezoek in Nederland
“Een andere wereld”…..het vlakke land….. met rivieren vol water, waar schepen in varen…..en alles zo
schoon en prachtig groen…..maar verschrikkelijk koud. In enkele woorden de grote verschillen met India
uitgedrukt, waarmee moeder overste sr. Arockiam en onze opzichter sr. Asha voor het eerst kennis
maakten. Voor sr. Prudentia, assistent moeder overste, maar vooral de verbindende zuster van onze drie
stichtingen, was het een hernieuwde kennismaking met Nederland.

{Lees het volledige verslag

Pannaikadu
De school in Pannaikadu is begonnen met het
storten van het beton voor de tweede verdieping.

{Lees meer

Oddantangel
In Oddantangel hebben wij een nieuw

toiletgebouw opgezet voor jongens. In de
afbeelding ziet u de staat van het meisjestoilet.
Er zit een flinke breuk en verzakking in de muur.
Deze moet nog worden aangepakt.

{Lees meer
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