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Wereld Toilet Dag
Gesteund door de Verenigde Naties, is 19
november officieel Wereld Toilet Dag. Op deze
dag wordt aandacht gevraagd voor de 2,4
miljard mensen die nog altijd niet over normale
sanitaire voorzieningen beschikken. Het doel
van Wereld Toilet Dag is om media,
bedrijfsleven, hulporganisaties en consumenten
samen te brengen, aandacht te vragen voor het
probleem en iedereen in actie te krijgen.
Ook wij willen als Stichting Thomas
Bouwprojecten hier nogmaals uw aandacht voor vragen, omdat we het zo belangrijk vinden dat
de kinderen ook op de scholen goede en veilige sanitaire voorzieningen hebben. Zoals u weet
heeft het bestuur besloten een sanitair programma, Safe & Clean genaamd, van 9 projecten met
voorrang boven andere projecten te starten.
Voor het programma Safe & Clean treft u de documentatie via {Deze Link aan.
Wilt u ook een bijdrage leveren? Dat zouden we heel fijn vinden!
Via deze Doneerknop kan dat heel gemakkelijk en snel. Bij voorbaat onze hartelijke dank,
mede namens de kinderen in India.

{Doneer Nu

In onze vorige Nieuwsbrief vertelden we u al dat we begonnen zijn met de bouw van een

toiletblok in Sri Kalahasti, hieronder treft u enkele foto’s aan van de inzegening, de eerstesteen-legging en werk aan het fundament.
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