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Voorwoord 

Met genoegen presenteren wij u onze tweede nieuwsbrief van 2020. Niemand had kunnen 

vermoeden dat de energieke aanpak die we in onze bouwprojecten met de zusters in India 

hebben ontwikkeld, tot stilstand kon komen. De scholen zijn dicht, examens uitgesteld en door 

het reisverbod konden de arbeiders niet naar de bouwprojecten.  

“Graag stel ik me aan u voor: ik ben sinds 2012 bestuurslid van de stichting. De eerste jaren 

was ik secretaris, nu concentreer ik me op de relatie met onze sponsors. Na een loopbaan van 

ruim 30 jaar bij Philips, werkzaam in ICT, heb ik gezocht naar een uitdaging buiten mijn 

“comfort zone”. De dynamiek in India heeft mij die zeker geboden, vooral wanneer we kijken 

naar de mogelijkheden die we arme kinderen, en dat zijn er zo veel, kunnen bieden met een 

goede infrastructuur voor de scholen. Deze vormen de solide basis voor de kwaliteit van 

onderwijs die de zusters nastreven. Deze bestaat niet alleen uit les geven in vakken, maar ook 

uit de extra aandacht die de leerlingen krijgen voor creatieve vakken, samenwerken en ICT.” 

De Corona uitbraak laat nog eens extra de noodzaak zien voor preventie door hygiëne en 

sanitaire voorzieningen. Een goed gebouwd toiletgebouw biedt ook nog eens een veilige 

omgeving voor met name de meisjes. Ons sanitair-programma Safe & Clean beoogt op een 

groot aantal plaatsen de tekortkomingen, die nog steeds bestaan, weg te nemen.

Binnen dit programma is het gebouw voor de school in Sri Kalahasti bijna klaar en is het blok 

voor Pathiavaram aanbesteed. De andere projecten worden nu voorbereid. Door heel precies te 

kijken naar de beste oplossing kunnen we de kosten laag houden en met de beschikbare 

middelen het meest bereiken. Gelukkig hebben we veel ervaring hiermee opgebouwd in meer 

dan 30 soortgelijke projecten in het verleden. 

Leo Verhagen

Corona in India 

De corona pandemie heeft ook India in haar greep. Op 25 maart werd een lock-down afgekondigd, waardoor veel 
arbeidsmigranten niet meer naar hun thuisregio konden terugkeren. Tamil Nadu, de regio waar de zusters de meeste 
scholen en internaten hebben en waar dus de meeste van onze projecten plaatsvinden, is hard getroffen. Met meer dan 
21.100 gediagnostiseerde corona patiënten, is het de tweede regio van India met de meeste gevallen. De zusters verdelen 
rondom hun ziekenhuis in Chennai onder zo’n 500 arbeidsmigranten voedsel, omdat zij buiten hun thuisregio geen recht 
hebben op de voedseldistributie van de regionale overheid. Verder moest het ziekenhuis de nodige maatregelen treffen 
om corona patiënten te behandelen op aanwijzing van de overheid. Ze hebben ook te kampen met tekorten aan 
mondkapjes, schorten en andere materialen. 

Van: Siet Egas <siet.egas@gmail.com>
Aan: Wilma en Joost Martens <secretariaat@thomasbouwprojecten.nl>
Onderwerp: Fwd: Nieuwsbrief Juni 2020
Datum: 17.02.2021 19:11:06 (+0100)

Wilma, deze nr. 2 jaargang 2020 staat niet op die mailchip lijst…. 

maar ke kan de browser wel openen.. (bovenin NB staat de verwijzing)

Begin forwarded message: 

From: Secretariaat Thomas Bouwprojecten <{secretariaat@thomasbouwprojecten.nl>
Subject: Nieuwsbrief Juni 2020
Date: 1 June 2020 at 22:51:38 CEST
To: M d l M Egas Reparaz <{siet.egas@gmail.com>
Reply-To: Secretariaat Thomas Bouwprojecten <{secretariaat@thomasbouwprojecten.nl>

J. Martens
Stempel



Triage bij het St. Thomashospital in Chennai

Uiteraard kwamen alle bouwactiviteiten stil te liggen, maar inmiddels zijn de werkzaamheden in Walajabad (renovatie 
en nieuwbouw van de R.C.M. school) en in Singampunari (opbouw van een derde verdieping op het college) weer 
hervat. In de komende maanden zal moeten blijken wat de consequenties op langere termijn zijn voor onze activiteiten, 
afgezien van de nu opgelopen vertraging. 

Status Safe & Clean programma 

Het nieuwe toiletblok in Sri Kalahasti is bijna gereed, maar door de corona uitbraak werd de 
levering van de toietcabines vertraagd, maar die zullen een dezer dagen geplaatst worden. De 
foto geeft goed weer wat de oude situatie was en hoe die nu verbeterd wordt.

De bouw van een was-en doucheruimte voor het meisjes internaat in Pathiavaram is 
aanbesteed. 
Voor het project in Avadi wordt er nog onderhandeld met de aannemer over de kosten. 
Er is een tekening voor het nieuwe toiletblok in Thiruvalanturai en een eerste kostenraming, op 
basis waarvan offertes worden aangevraagd. 

Jaarverslag 2019 vastgesteld  

In de bestuursvergadering van maart jl. heeft het bestuur het jaarverslag over 2019 vastgesteld. 
Na beoordeling door de accountant van de jaarrekening wordt het jaarverslag definitief. We 
kijken met gepaste trots en dankbaarheid terug op vorig jaar. Er was wederom sprake van een 
groot aantal succesvolle activiteiten. U kunt er alles over lezen als u via deze {link het verslag 
downloadt.

Vacature projectleider  



Wij zijn opzoek naar een nieuwe projectleider !
We zoeken iemand met bouwkundige ervaring, die het bestuur kan adviseren, zowel technisch 
als qua kosten. 
Éen keer per jaar maakt de projectleider een rondreis langs onze projecten in zuid India. 
Projecten die gepland zijn óf in uitvoering, om ter plekke de voortgang en kwaliteit te 
controleren. Meer hierover kunt u lezen via deze {link. Mocht je geïnteresseerd zijn neem dan 
contact op via ons {Secretariaat voor meer informatie.

Archief Projectnieuws 

Al in 1993, bij de start van de Stichting Thomas Bouwprojecten, werd er tweemaal per jaar 
verslag gedaan van de activiteiten, de reizen langs de projecten door de projectleiders en 
informatie en mededelingen van het bestuur. Het Projectnieuws werd per post verzonden naar 
onze sponsors en relaties.

We hebben geprobeerd alle uitgaven van deze voorganger van de nieuwsbrief te verzamelen en 
op een enkele na is dat gelukt, zij het dat soms de kwaliteit te wensen overlaat. Alles is nu 
gescand en u kunt nog eens teruglezen wat er in al die jaren is gedaan via deze {link
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