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Van het Bestuur 

Met het uitgeven van weer een Nieuwsbrief wordt onderstreept hoe actief de Stichting Thomas 

Van: secretariaat@thomasbouwprojecten.nl <secretariaat@thomasbouwprojecten.nl>
Aan: 'Siet Egas Reparaz' <siet.egas@gmail.com>
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief November 2018
Datum: 18.02.2021 17:02:49 (+0100)

Voor je eigen archief?

Van: Marcel van der Linden <Marcel.linden@lire.nl> 
Verzonden: woensdag 14 november 2018 11:06
Aan: Secretariaat Thomas Bouwprojecten <secretariaat@thomasbouwprojecten.nl>
Onderwerp: RE: Nieuwsbrief November 2018

Geachte dames en heren,

Uw mails stuur ik altijd door naar de overige bestuursleden van de Stichting Van der Linden Fonds.
Het is voor mij veel handiger als zij de informatie voortaan rechtstreeks van u ontvangen.
Onderstaand geef ik u de mailadressen:

m_nelissen@outlook.com
brunovdlinden@hotmail.com
janscheurleer@hotmail.com
a.nelissen@planet.nl
lauryvdlinden@gmail.com
carolineschneeberger@gmail.com
yoyosoub@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Marcel van der LInden

Van: Secretariaat Thomas Bouwprojecten <secretariaat@thomasbouwprojecten.nl> 
Verzonden: donderdag 8 november 2018 14:44
Aan: Marcel van der Linden <Marcel.linden@lire.nl>
Onderwerp: Nieuwsbrief November 2018



Bouwprojecten is. Actief met het werven van fondsen, het uitvoeren van bouwprojecten en het zeker 
stellen van een goed werkende organisatie. En dus ook met het via deze nieuwsbrief u als 
belangstellende sponsor of betrokkene over dit alles informeren. 

Ook de tweede helft van dit jaar zijn er weer 3 projecten voltooid. Allereerst een toiletgebouw bij de 
boarding voor de kinderen in Ottanthangel, een lang gekoesterde wens van de Zusters van de 
Congregatie en van de Thomas stichtingen.Ten tweede de verbetering van de keuken in Jolarpet. Het 
derde was de afronding van ons jubileumproject, de uitbreiding van een school in Chebrolu. De opening 
en inzegening gebeurde in aanwezigheid van onze projectleider Jos Dijkers in september jl. Minder dan 
een jaar na de viering van ons 25-jarig jubileum, najaar 2017. 

In deze Nieuwsbrief wordt u over onze projecten verder geinformeerd. Daarbij vragen wij ook graag uw 
aandacht voor een zeer urgent school-vernieuwingsproject in Walajabad. Daar is vorig jaar een 
schoolgebouw wegens instortingsgevaar gesloten en sindsdien krijgen de kinderen daar onder heel 
provisorische omstandigheden les. Daarom proberen wij samen met de Zusters hier zo snel mogelijk 
verbetering te brengen. Maar daar hebben we heel dringend ook aanvullende finaciering voor nodig.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, hebben wij opvolging gegeven aan de noodzaak om de 
integriteit van hulpverlening en het voorkómen van misbruik daarin zeker te stellen. Daarvoor hebben wij 
een Integriteitsbeleid geformuleerd. Dit is ook met de Zusters in India besproken en door hen 
onderschreven. Ook hebben alle leden van Bestuur en Projectteam van onze stichting een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd en verkregen: een verklaring waaruit blijkt dat hun gedrag in 
het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de taken en functie die zij hebben in onze 
organisatie. Hiermee stellen wij ook richting onze donateurs zeker dat hun steun op een goede, integere 
en voor de hulpontvangers (de kinderen in India) veilige manier wordt besteed. 

Met dank aan onze sponsors en vrijwilligers, die samen het vele en goede werk van onze stichting 
mogelijk maken, wens ik u veel plezier bij het lezen van deze 2e nieuwsbrief van dit jaar. 

Namens het bestuur,
Jac Braat, voorzitter

Verslag reis Jos Dijkers 

September jl. heeft onze projectleider Jos Dijkers weer een rondreis gemaakt. Allereerst besprak hij in Chennai met de zusters een 
aantal lopende en geplande projecten. Vervolgens bezocht hij in totaal elf verschillende plaatsen en legde zo’n 5000 kilometer af.

Op veel plaatsen heeft hij m.n. aandacht besteed aan de sanitaire omstandigheden: In Avadi, Sri Kalahasti en Damarcherla moeten 
nieuwe toiletten en/of meer toiletten komen, soms voor de scholen, maar soms ook voor de boarding. Deze foto gemaakt in 
Damarcherla is een voorbeeld dat voor zich spreekt.



Samen met onze nieuwe “bouwzuster” Elisabeth inspecteerde hij de nieuwe scholen in Pannaikadu dat er prima uit ziet (zie 
afbeelding hieronder) en Singampunari, een statig gebouw. Ook het nieuwe toiletgebouw voor de jongens in Ottanthangel ziet er heel 
goed uit.

Tot slot was hij bij twee inzegeningen en kon hij de bouwwerken officieel openen: Allereerst de nieuwe keuken van de boarding in 
Jolarpet, voor 110 kinderen.

En de nieuwe verdieping met 4 klaslokalen op de bestaande school in Chebrolu: dit was het jubileumproject ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van onze stichting (Zie twee afbeeldingen hieronder voor een impressie).





Sri Kalahasti 

Tijdens de laatste reis van Anne Reijenga in januari van dit jaar, werd het nieuwe schoolgebouw met 4 klaslokalen opgeleverd. Via 
deze link kunt u het eindverslag lezen en krijgt u een goede indruk middels de kleurrijke foto’s. 

Nieuw project in Walajabad: een indruk in beeld….. 

In Walajabad hebben de zusters op éen en hetzelfde terrein een school voor groep 1 t/m 5 als een voor 
groep 6 t/m 10. Vanwege ernstige constructieproblemen moest het gebouw voor de onderbouw, met 150 
leerlingen, per direct gesloten worden. 

Gegeven de urgentie van de situatie, heeft het bestuur besloten om de helft van de kosten op zich te 
nemen. De zusters financieren de andere helft. De boven- en onderbouw krijgen ieder een eigen gebouw 
met voldoende klassen en tevens zullen de sanitaire voorzieningen verbeterd en aangepast worden 
alsook de speelplaats. Totale kosten zijn begroot op 120.000 € waarvoor we de fondsenwerving al zijn 
gestart.

Wilt U met uw bijdrage dit project helpen realiseren, dat kan met uw gift op:

IBAN NL47 RABO 0149 3087 87 ten name van Stichting Thomas Bouwprojecten o.v.v. Walajabad

Zie het volgende filmpje voor een impressie van de projecten.

Zie voor de volledige projectdocumentatie onze website

Integriteitsbeleid van de stichting. 

Begin 2018 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 Ontwikkelingssamenwerking 
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. In het in oktober j.l. 
gepubliceerde Integriteitsbeleid beschrijven wij de manier waarop we werken en handelen met betrekking 
tot thema’s als het beschermen van kinderen, de omgang met de congregatie, de relatie met 
zakenpartners en overheden, kinderarbeid en fondsenwerving. Ook de congregatie FSJ in India beschrijft 
haar beleidsuitgangspunten. 

Zie voor de volledige tekst hier
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