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Van het Bestuur
Het regelmatig uitgeven van een nieuwsbrief met voldoende en interessante inhoud is voor veel
organisaties een grote uitdaging. Des te meer zijn wij verheugd u hierbij weer een uitgave van de
Nieuwsbrief van Thomas Bouwprojecten te kunnen aanbieden. Een uitgave vol met ontwikkelingen in
onze organisatie en bij door ons uitgevoerde projecten.

In de eerste maanden van dit jaar zijn 2 grote projecten opgeleverd, nl. de bouw en uitbreiding van
schoolgebouwen in Srikalahasti en Pannaikadu. Dit gebeurde tijdens de controle-reis van onze
projectleider Anne Reijenga, die namens ons allen ook bij de opening aanwezig was. Daarnaast zijn ook
een aantal kleinere projecten afgerond.

Inmiddels is het jubileumproject, de uitbreiding van de school in Chebrolu met 4 klassen, aanbesteed en
gestart. Verderop in deze Nieuwsbrief wordt u over deze projecten uitgebreid geïnformeerd.

Recent is in de pers de nodige beroering ontstaan over zaken die verkeerd gegaan zijn bij een aantal
hulporganisaties. Onvoldoende mate van integriteit, financiële fouten en zelfs, seksueel misbruik door
hulpverleners. Hoewel deze misstanden eerder uitzondering dan regel zijn, moeten wij er overal en altijd
alert op zijn, want ieder zulk incident is er éen te veel. Minister Kaag van Ontwikkelingsamenwerking heeft
speciale aandacht gevraagd voor deze problematiek en alle hulporganisaties opgedragen effectieve
maatregelen te nemen. De Stichting Thomas Bouwprojecten heeft inmiddels hier ook opvolging aan
geven. Mede om ook voor onze donateurs zeker te stellen dat hun steun op een goede, integere en voor
de hulpontvangers veilige manier wordt besteed.

Met dank aan onze sponsors en vrijwilligers, die samen het vele en goede werk van onze stichting
mogelijk maken, wensen wij u veel plezier bij het lezen van deze 1e nieuwsbrief van dit jaar.

Namens het bestuur, Jac Braat, voorzitter

Bezoek van de zusters aan 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 moederoverste Zr. Arockiam en

onze opzichter Zr. Asha voor het eerst kennis maakten. Voor Zr. Prudentia, assistent moederoverste,
maar vooral de verbindende zuster van onze drie stichtingen, was het een hernieuwde kennismaking met
Nederland. En dan die kleuren van de bomen, vooral bij het rijden door de lanen van het Brabantse
landschap.

Een tocht langs de grote rivieren, met een prachtig uitzicht al rijdend over de dijken en een oversteek met
de auto op de pont: verbazing alom...”wat is Nederland mooi.”

De bezoeken aan de kloosters, indrukwekkende gebouwen, in tegenstelling met de huizen waarin de
zusters in India wonen met minimaal 3 en maximaal 20 zusters, maar vooral samenlevend met de
omgeving. De Franciscanessen in Oirschot, waar in hoogtij dagen 150 zusters woonden en die jarenlang
onze stichting financiëel gesteund hebben.

De Koningshoeve, het Trappistenklooster in Berkel-Enschot, waar de zusters zeer onder de indruk waren
van de Gregoriaanse mis en de rondleiding daarna met onder andere een bezoek aan de bibliotheek met
meer dan 80.000 boeken.

Het bezoek aan “de heilige driehoek” in Oosterhout, waar 3 kloosters bij elkaar liggen en in het bijzonder
het monumentale Catharinadal is bezocht. Sinds 1647 zijn de Norbertinessen daar gevestigd in het slotje
“de blauwe kamer”.

Bij het bezoek aan de kerken mocht natuurlijk de Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch niet ontbreken, de basiliek
in Oirschot en de replica van de Sint Pieter in Rome, die in Oudenbosch staat.

Maar ook een bezoek aan het pelgrimsoord Kevelaer in Duitsland maakte diepe indruk op de zusters.

Dit alles is slechts een greep uit de indrukken die de zusters hebben opgedaan. Maar vooral hun
aanwezigheid bij de gelegenheden in Oirschot en De Haag was van groot belang. De kennismaking met
onze donateurs en sponsors was vooral van belang om uit de mond van de zusters deelgenoot te worden
van de samenwerking met onze stichting en de wijze waarop dit in India gestalte krijgt. De zorgvuldige
manier waarop wederzijds wordt omgegaan met de selectie van projecten, die in India door onze stichting
worden ondersteund. En dat alles met de onontbeerlijke steun van onze begunstigers. Een bijzondere
ervaring voor de zusters en vooral een tijd, waarin de onderlinge banden nog eens zijn verstevigd.

Srikalahasti
Op de school in Srikalahasti zitten 104 jongens
en 88 meisjes. De meeste kinderen komen uit
dorpen in de omgeving, met bussen gehaald en
gebracht door de zusters. Door de uitbreiding
verwachten de zusters nog meer leerlingen te
zullen krijgen. Het project werd op 2 februari in
aanwezigheid van Anne Reijenga opgeleverd.
Wat nog wel verbeterd met worden zijn de
sanitaire voorzieningen aldaar, op dit moment
kunnen er slechts 4 toiletten door de kinderen

gebruikt worden en 1 door de docenten. De rest
van de toiletten bevind zich in zeer slechte staat.

Pannaikadu
Hier staat in de bergen een school van de
zusters die in 2008 door onze stichting is
gebouwd en die geleid wordt door Zr. Angelina.
Van de huidige 8 klassen werd er uitgebreid naar
12 lokalen, waarvan de oplevering en opening
door Anne Rijenga werd bijgewoond. Er is een
kleuterklas en een opleiding van Standard I-X in
English medium. Door de bouw van een extra
verdieping was deze uitbreiding mogelijk. Bij het
realiseren van deze eerste verdieping is eerst de
oude dakvloer verwijderd en toen een nieuwe
vloer gestort. De onderliggende lokalen zien er
nu ook beter uit. De aannemer vertelde dat zand
hier schaars en uur is, omgerekend zo’n € 100,per m3: dat zijn Nederlandse prijzen! Op de foto
rechts ziet u de wapening van het platte dak van
de nieuwe verdieping. Na controle en
goedkeuring werd begonnen met het storten van
beton.

Oddantangel
In Oddenthangel, zo’n 120 km ten oosten van Chennai staat een school met ruim 300 leerlingen en een boarding voor 70
kinderen. Om te blijven voldoen aan de eisen van de overheid is men verplicht om de toiletten van de jongens en de meisjes te
scheiden van elkaar. Het is een arme streek, waar de ouders koelie zijn en dus financiëel niet veel kunnen bijdragen, noch aan
de school, noch aan de boarding. Hier hebben we nieuwe toiletten voor de jongens uitgezet en aangezien op de geplande plek
een muur van een voorraad schuur stond, hebben we het nieuwe gebouwtje een halve meter in noordelijke richting verplaatst
het gebouw bestaat uit een viertal toiletten, vijf badkamers en een wasbak. Zoals gepland werd het dit voorjaar opgeleverd. De
toiletten van het meisjesinternaat moeten op korte termijn worden aangepakt, deze zijn in zeer slechte staat en lichtelijk
verzakt.

Chebrolu
Ter gelegenheid van ons 25 - jarig jubileum hadden we de uitbreiding met 4 klassen van de school in Chebrolu als
jubileumproject gekozen. Dankzij uw giften hadden we al in maart van dit jaar het benodigde bedrag ontvangen en konden we
al heel snel de uitbreiding aanbesteedden en starten.

Singampunari
Tot slot zijn we erg trots op het feit dat het college in Singampunari officiëel is geopend en dat de eerste
100 studentes afgelopen week zijn begonnen aan hun opleiding.

Op onze website treft u via de volgende link informatie over het Jaarverslag 2017: {Jaarverslag 2017.

Middels een emaill hebben wij u ook op de hoogte gebracht van onze Privacyverklaring. Via deze link kunt
u deze nog eens bekijken: {Privacyverklaring.
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