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Voorwoord 

Hierbij ontvangt u onze derde nieuwsbrief van 2020, waarin we u op de hoogte stellen van de 

actuele activiteiten en ontwikkelingen. Het corona virus treft India zeer hard en trekt een zware 

wissel op de scholing van de kinderen aldaar. Het wordt steeds duidelijker dat de epidemie in 

India een grote en langdurige impact zal hebben.  

Na 20 jaar heeft onze projectleider Anne Reijenga besloten te stoppen met zijn activiteiten voor 

Thomas Bouwprojecten. Inmiddels heeft zich een nieuwe projectleider bij ons gemeld: in deze 

nieuwsbrief stelt Sterre Maessen zich kort aan u voor. Nu de bouwactiviteiten weer zijn hervat 

geven we een update van de stand van zaken van onze diverse projecten. 

Mede namens het bestuur van Thomas Bouwprojecten wens ik u veel leesplezier! 

Siet Egas Repáraz

Impact corona 

In onze juni nieuwsbrief meldden we dat er in Tamil Nadu, de deelstaat waar wij de meeste 
projecten realiseren, meer dan 21.100 corona besmettingen waren. Inmiddels is dit opgelopen 
tot méer dan 525.000 getroffenen. En in Andhra Pradesh, de aangrenzende deelstaat, waar de 
zusters ook scholen en kostscholen hebben, zijn er in versneld tempo al meer dan 600.000 
besmettingen geregistreerd. 

Door de grote economische gevolgen zag de Indiase regering zich genoodzaakt om de al vroeg 
ingestelde lockdown, weer grotendeels in te trekken. Als bestuur zijn we in contact met de 
zusters van FSJ hierover: meerdere zusters zijn getroffen door het virus, maar gelukkig zijn ze 
allemaal weer aan de beterende hand. Alle scholen zijn nog gesloten en de kinderen van de 
boardings zijn naar huis gestuurd. Hoewel veel scholen wel online les aanbieden, ontbreekt het 
veelal nog aan de nodige infrastructuur en middelen om de kinderen via internet te kunnen 
bereiken. 
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Vooralsnog is het onduidelijk wanneer de scholen weer opengaan en welke leerachterstand de 
kinderen hebben opgelopen. In het Thomashospitaal worden momenteel 30 coronapatiënten 
behandeld en is andere medische zorg geminimaliseerd. 

Onze bouwactiviteiten hebben enkele weken stilgelegen, maar zijn inmiddels weer hervat. 
Hoewel we nog geen zicht hebben op wat de gevolgen van corona voor onze activiteiten in 
India precies zullen zijn, is het bestuur er inmiddels wel van overtuigd dat de impact groot en 
langdurig zal zijn. 

Afscheid Anne Reijenga 

Na meer dan 20 jaar voor onze Stichting 
Thomas Bouwprojecten gewerkt te hebben, 
heeft Anne Reijenga onlangs om persoonlijke 
redenen zijn werkzaamheden als projectleider 
beëindigd. Anne was zeer gedreven om de 
kinderen in India, via door ons gerealiseerde 
scholen een kans op een betere toekomst te 
geven. In een interview met hem, gepubliceerd 
in het 2de THOMAS Magazine, november 
2017, is dat ook uitgebreid beschreven. Anne 
was van huis uit architect, en heeft voor ons een 
groot aantal gebouwen ontworpen en de 
realisatie daarvan ondersteund. In de muren van 
vele van die gebouwen staat op de openings-
plaquette dan ook zijn naam vermeld. Hij wilde 
de kwaliteit en levensduur van onze 
bouwprojecten in India altijd zo goed mogelijk 
maken, niet altijd gemakkelijk binnen de 
mogelijkheden en omstandigheden zoals die in India zijn. Ook spande hij zich in om kennis en 
kunde in India zélf op te bouwen, zodat de Zusters meer zelfvoorzienend konden worden op het 
gebied van ontwerp, controle en uitvoering van bouwprojecten. Onder zijn begeleiding is 
Zuster Asha gestart als Bouwzuster en heeft zich daarin verder ontwikkeld. Anne was geliefd 
bij de kinderen op de scholen en boardings. Dat vanwege het werk dat hij voor hen deed, maar 
ook voor de cadeautjes die hij vaak mee bracht voor hen, het zingen en dansen met hen samen 
en de lokale uitstapjes die hij met hen maakte. Tijdens die 20 jaren dat Anne voor Thomas 
Bouwprojecten werkte heeft hij evenzovele controlereizen naar India gemaakt van telkens 4 á 5 
weken. Bij elkaar zowat 100 weken, lees 2 jaar, weg van huis en gezin naar een land waar de 
reis- en verblijfsomstandigheden vaak lastig zijn en de kans om daar ziek te worden voor Anne 
een paar keer ook letterlijk om de hoek lag. Bij elkaar dus alle reden om Anne van harte te 
danken voor alles wat hij voor onze Stichting, voor de Congregatie van Zusters, maar bovenal 
voor de kansarme kinderen in India allemaal gedaan heeft. Wij wensen hem en zijn familie alle 
goeds toe voor de komende jaren.



Sterre Maessen, nieuwe projectleider  

“Graag stel ik me hier kort even voor. Mijn naam is Sterre Maessen, ik ben 21 jaar, geboren en 
getogen in Limburg. Ik studeer bouwkunde aan de Avans hogeschool in Den Bosch en ben 
momenteel bezig met mijn laatste jaar. Afgelopen jaar kreeg ik de kans om stage te lopen bij 
een gerenommeerd architectenbureau in Chennai, India. Een uitgelezen kans om het land en 
haar bevolking beter te leren kennen. Een leerzame ervaring in een prachtig land, waar helaas 
ook nog heel veel armoede heerst. Graag wil ik meehelpen om ervoor te zorgen dat ook de 
kinderen hier de kans krijgen om naar school te gaan, waardoor ze een kans hebben op een 
betere toekomst. 

Naast mijn studie ben ik graag creatief bezig, zo fotografeer, teken en schilder ik graag. Verder 
vind ik architectuur ontzettend interessant, met name restauratie en herbestemmingsprojecten. 
Ik vind het behouden van monumentale panden dan ook ontzettend belangrijk. Na mijn huidige 
opleiding zou ik dan ook graag nog willen doorstuderen tot architect. Ik ben blij dat Stichting 
Thomas Bouwprojecten op mijn pad is gekomen. Zo dat ik een heel klein steentje kan 
bijdragen.”

Stand van zaken van onze projecten  

Safe & Clean
Sri Kalahasti: het nieuwe toiletgebouw is klaar. We wachten nog op het (financiële) eindrapport 
van de accountant in India. Het eindverslag vindt u {hier op onze website.
Avadi: Dit betreft eigenlijk een waterbeheersingsproject. De opdracht aan de aannemer is nu 
gegeven. Het betreft de installatie van twee pompen en een zinkput om overstroming te 
voorkomen en het verleggen van de afvoer van de douches die nu over het terrein van de buren 
loopt. 
Pathiavaram: Ook hier is de opdracht gegeven: we bouwen hier een nieuw gebouw met 4 
badgelegenheden. 
Thiruvalanturai: Een nieuw toiletgebouw met in totaal 10 toiletten en 7 badkamers. De tekening 
is door onze architect gemaakt en op basis hiervan zal in India de constructie-tekening 
uitgewerkt worden, waarna offertes kunnen worden opgevraagd. 
In oktober stemmen we de prioriteiten voor de volgende Safe & Clean projecten weer af met de 
zusters. 

Walajabad
Het ontwerp voor de lagere school is niet akkoord bevonden door de inspectie in India. We 
hebben vervolgens het oude plan (uitbreiding van gebouw aan de kopse kant met toiletten 
beneden en klaslokaal boven en verplaatsing van trap van de zijkant naar de voorkant) 
ingediend. Dat is wel goedgekeurd. Er zijn ondertussen offertes opgevraagd. Omdat dit grote 
project, nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen, diverse tegenslagen en her-planningen 
heeft gekend, hebben we een tussenverslag gemaakt dat u via deze {link kunt lezen. 

Singampunari
Uitbreiding van het college door de bouw van een derde verdieping. De nieuwe verdieping staat 
er op en wordt nu afgewerkt. Zie ook de twee foto’s…. De toelatingen voor het 3e jaar zijn 
inmiddels gehouden en er is op 1 september gestart met online onderwijs. 

Doneer met belastingvoordeel 

Weet u dat, als u ons 5 jaar lang een vast bedrag per jaar schenkt, u dat bedrag als Periodieke 



Gift volledig kunt aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van 
het bedrag. Dit in tegenstellig tot de aftrek van eenmalige giften, waarbij u te maken heeft met 
drempel-en plafondbedragen. Een rekenvoorbeeld van een Periodieke Gift bij een 
belastingtarief van 38.1% laat zien hoe het werkt. 

• U geeft 808 euro per jaar  
• Teruggave belastingdienst 308 euro  
• U betaalt netto 500 euro per jaar  

Let op. Een periodieke Gift moet altijd worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst.

Download de Overeenkomst Periodieke Gift op de site van de belastingdienst. Of ga naar onze 
website, {www.thomasbouwprojecten.nl. U vindt daar de link naar de Overeenkomst als u op 
de - DONEER NU - knop klikt. Print de Overeenkomst uit, vul hem in en stuur hem naar ons 
secretariaat. Ook dit adres vindt u op de website. Doe dit snel dan kunt u nog bij de 
belastingaangifte over 2020 van dit belastingvoordeel profiteren.
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