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BIJLAGEN 

De Stichting Thomas Bouwprojecten  
www.thomasbouwprojecten.nl 

 

Inleiding en doelstelling                

De Stichting Thomas Bouwprojecten is in 1992 opgericht als gevolg van de 

verzelfstandiging van de bouwactiviteiten van de Thomas Stichting voor Jongeren. 

De stichting is gevestigd te Aarle-Rixtel en heeft als doelstelling:  

• het meewerken in het opzetten en het begeleiden van ontwikkelingsprojecten in de 

sociale en medische sector, teneinde de ontplooiingsmogelijkheden van kansarme 

bevolkingsgroepen in India te bevorderen; 

• binnen de Nederlandse samenleving een betere beeldvorming met betrekking tot de 

ontwikkelingsproblematiek in India tot stand te brengen. 

Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door de realisatie van bouwprojecten, inrichting en 

onderhoud van gebouwen, drinkwatervoorziening, afvoer en zuivering van afvalwater. De 

bouwactiviteiten bestaan uit het ontwerpen en bouwen van hoofdzakelijk scholen en 

internaten voor kansarme kinderen in India, zulks in nauwe samenwerking met de 

congregatie van de “Franciscan Sisters of St. Joseph” in Chennai (India) alsmede het 

werven van de daarvoor benodigde fondsen.  

 

Onze stichting ondersteunt de missie van haar partner, de Congregation of the Franciscan 

Sisters of St. Joseph:  “In our commitment to facilitate the integral liberation of girl children 

and women”. 

 

Het is onze visie dat de aanpak van de congregatie (circa 50 scholen, circa 50.000 

leerlingen en circa 20 kindertehuizen met ca 2500 kinderen) leidt tot een goede kwaliteit 

onderwijs, geleverd door goed opgeleid personeel, en tot een lage schooluitval. Hierdoor 

zullen de opgeleide meisjes een grotere kans op doorstuderen en een betaalde baan 

hebben.  

De scholen en kindertehuizen die we bouwen bieden voldoende ruimte om de verwachte 

leerlingenaantallen te huisvesten. Mogelijk evenzo belangrijk is onze aandacht voor de 

hygiëne, sanitaire voorzieningen en de veiligheid, vooral voor de meisjes. In kleinere 

projecten passen we ook bestaande gebouwen op deze punten aan. 

 

Onze stichting verleent ook facilitaire diensten aan andere organisaties werkzaam in India 

op het gebied van ontwikkelingswerk. 

 

http://www.thomasbouwprojecten.nl/
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Organen van de stichting  

 

Per 31 december 2020 kent de stichting de volgende organen: 

I Het bestuur, bestaande uit: 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Jac Braat, voorzitter 

Wilma Martens, secretaris 

Snam Vromans, penningmeester 

Leo Verhagen, lid 

Siet Egas Repáraz, lid 

II Het projectteam, bestaande uit: 

 1. 

2. 

3.  

Jos Dijkers, projectleider,  

Sterre Maessen, projectleider 

Pieter Keeris, adviseur 

III De raad van advies, bestaande uit: 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5.. 

Antoinette Gelton-Schiebroek 

Michel van der Linden 

Job van Manen 

Joop de Wit 

Cor Schiebroek. Ambassadeur 

 

Het bestuur is het rechtsgeldige bestuurs- en besluitvormingsorgaan van de stichting en 

vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. 

 

Het projectteam vervult een onmisbare functie in het realiseren van de doelstellingen van 

de stichting. De leden van het projectteam worden benoemd door het bestuur. 

De taak van het projectteam is primair het ontwerpen van bouwwerken, het vervaardigen 

van de bouwtekeningen, het maken van de bestekken, het aanbesteden en het opleveren 

van de bouwwerken evenals het minstens eenmaal per jaar (in de afgelopen jaren is dit 

steeds twee keer geweest, echter in 2020 is alleen het bezoek in januari mogelijk geweest 

en is er, vanwege de Corona uitreisbeperkingen, geen bezoek geweest in het najaar) 

controleren van de bouwwerken ter plaatse. Voorts begeleidt dit team zoveel mogelijk de 

bouwwerken met de opzichter ter plaatse en met liaisonzuster Prudentia. Het team adviseert 

verder het bestuur met betrekking tot omvang en tijdstip van de betalingen aan de 

congregatie in India. 

Het projectteam is ook belangrijk als adviesorgaan van de stichting. Het onderzoekt ter 

plaatse het beleid en de visie van de Zusters met betrekking tot het bouwen van scholen, 

internaten en verdere werken en toetst die aan de doelstelling van de stichting. Dit gebeurt 

formeel aan de hand van een door de congregatie opgestelde prioriteitenlijst die tweemaal 

per jaar verschijnt. Het projectteam ziet erop toe dat de bouwactiviteiten tot nut strekken van 

kansarme kinderen, controleert of de juiste prioriteiten worden gesteld en of er voldoende 

urgentie bestaat voor het bouwen dan wel uitbreiden van scholen en internaten.  

 

Met de raad van advies vindt tweemaal per jaar overleg plaats, ter bespreking van het 

beleid, de gang van zaken en de geplande activiteiten van de stichting. Een van deze twee 

vergaderingen is gezamenlijk met onze ‘zusterorganisaties’. 
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Samenwerking 

De stichting heeft een nauwe samenwerking met onze ‘zusterorganisaties’ de Thomas 

Stichting voor Jongeren en de Thomas Foundation for Microcredits. Er is een gezamenlijke 

Raad van Advies waarmee de drie stichtingen eenmaal per jaar het beleid afstemmen. Op 

bestuursniveau delen we belangrijke communicatie met de congregatie zoals de Priority List 

en de Boarding Reports evenals reisschema’s en reisverslagen van de projectreizen en 

wisselen we ideeën uit om meer kansarme kinderen te kunnen bereiken. 

Het komt ook voor dat andere organisaties, werkzaam op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking in India, een beroep doen op de deskundigheid van het 

projectteam, die dan kan leiden tot projectsamenwerking of advies- en 

projectcontrolewerkzaamheden.  

De stichting is lid van Partin, de brancheorganisatie voor kleine goede doelen en 

aangesloten bij Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving CBF. 

 

Vrijwilligers 

Alle werkzaamheden met betrekking tot de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij 

ontvangen daarvoor geen enkele vergoeding, zodat de binnenkomende baten vrijwel geheel 

ten goede komen aan de doelstelling, namelijk: “het realiseren van faciliteiten voor 

kansarme kinderen in India”. 

 

Nevenfuncties 

De bestuursleden en projectteamleden vervullen geen relevante nevenfuncties die op 

enigerlei wijze zouden kunnen conflicteren met de belangen van de stichting en haar 

begunstigden. 
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Beleidsplan 2019-2023: een samenvatting 
 

De stichting beschikt over een beleidsplan. Hierin is de strategie voor de onderdelen financiën, 

sponsoring/public relations en projectteam tot diverse beleidsvoornemens uitgewerkt. Periodiek 

wordt getoetst of het werkelijk gevoerde beleid in lijn is met het beleidsplan.  

Het beleidsplan is bijgewerkt in 2019, en is nu opgesteld voor de periode 2019-2023. 

Het volledige plan is beschikbaar via de website: www.thomasbouwprojecten.nl 

 

In vergelijking met het vorige Beleidsplan zijn er geen ingrijpende veranderingen in doelstellingen 

en strategie van onze stichting. 

Wel zijn een aantal elementen in de beheersing van de organisatie en de processen daarbinnen 

toegevoegd en aangescherpt. Dit betreft met name het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, 

het zeker stellen van integriteit en het voorkomen van misbruik.  

Hiermee beogen wij een waarborg te blijven bieden voor de betrouwbare en effectieve besteding 

van de door onze donateurs ter beschikking gestelde middelen, en de aan onze activiteiten 

verbonden risico’s zo goed mogelijk te beperken. 

 

In dit kader past dat onze relatie met onze partnerorganisatie in India: Congregation of the 

Franciscan Sisters of St. Joseph, te Chennai (hierna afgekort als FSJ), duidelijk is omschreven. Zo 

zijn aan onze kant de criteria waarop prioriteiten voor projecten gesteld worden, expliciet beschreven 

en met de congregatie besproken. Ook is er een lijst opgesteld van nadere informatie die door FSJ 

aan ons verschaft moet worden vooraleer een project definitief goedgekeurd en gestart kan worden. 

Daarnaast heeft de Congregatie ook van haar kant onderschreven aan al onze voorwaarden van 

integriteit en voorkoming van misbruik te zullen blijven voldoen. 

  

Wat betreft de prioriteiten voorzien we in dit Beleidsplan  

• een voortzetting van het beleid voor de bouw van scholen en kindertehuizen 

• investeringen voor de bouw, aanpassing en renovatie van bijbehorende sanitaire 

voorzieningen (toiletten, wasplaatsen). 

• een geleidelijke verschuiving van vooral nieuwbouw naar ook renovatie en onderhoud, 

waarbij de verantwoordelijkheid voor planning, financiering en uitvoering van onderhoud op 

termijn worden overgedragen aan de congregatie 

• een toenemende focus op bestaande locaties in plaats van meer nieuwe locaties 

• bij gelijkblijvende urgentie van projecten, vaker kiezen voor locaties waar ook de andere 

Thomas Stichtingen actief ondersteuning bieden. 

 

Als onderdeel van dit Beleidsplan is ook de meest recente (2019-2023) versie van het 

beleidsdocument van de Congregatie zelf opgenomen. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat er qua 

doelstellingen en planning een goede afstemming bestaat tussen beide organisaties: STB enerzijds 

en FSJ anderzijds. 

 

De uitvoering van het beleidsplan van de Congregatie vraagt veel. Wij zullen die uitvoering blijven 

ondersteunen met financiële middelen, bouwkundig advies, projectbegeleiding en organisatorisch 

advies en support, daar waar nodig. 

 

Ook is aandacht besteed aan de relatie tussen onze stichting STB, en onze zusterorganisaties: de 

Thomas Stichting voor Jongeren en de Thomas Foundation for Microcredits, waarmee wij dezelfde 

Raad van Advies delen. Onze intentie blijft om ook in de toekomst met deze andere Thomas 

http://www.thomasbouwprojecten.nl/
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Stichtingen samen te werken, onder behoud van ieders specifieke doelstellingen en daarmee 

samenhangende processen en werkwijzen. 

 

De komende jaren zal onze aandacht met name gericht zijn en blijven op: 

• een voortzetting van onze reguliere activiteiten van het werven van middelen en het hiermee 
realiseren van onderwijs- en leef voorzieningen voor arme kinderen in India 

• het versterken van de lokale organisatie in India voor een goede kwaliteit bij het realiseren 
en beheren van gebouwen 

• het realiseren van de activiteiten in een goede balans tussen kwantiteit en kwaliteit. 

• het vergroten van de transparantie van zowel FSJ en STB wat betreft planning en 
financiering van de ondersteuning van de arme kinderen 

• het verzekeren van de continuïteit met name door te zorgen voor opvolgers van 
sleutelfunctionarissen in beide organisaties. 

• het uitbouwen van onze relatie met onze donoren door regelmatige publicatie van 
Nieuwsbrieven (3x per jaar) en Magazines (1x per jaar), de inzet van “sociale media”, en 
daarmee ook het werven van nieuwe donoren. 

 

De Verenigde Naties hebben in 2015 het programma: “Transforming our world – the 2030 agenda 

for Sustainable Development gepresenteerd. De doelstellingen van dit programma zijn vastgelegd 

in de Sustainable Development Goals (zie de figuur hieronder). 

De activiteiten van Thomas Bouwprojecten ondersteunen met name de doelstellingen: 

1. No Poverty (Geen armoede) 

3. Good health and well-being (Gezondheid en welzijn) 

4. Quality education (Onderwijs van goede kwaliteit) 

5. Gender equality (Gelijkheid van geslachten) 

6. Clean Water and Sanitation (Zuiver water en Sanitaire voorzieningen) 

    10. Reduced Inequalities (Verminderde ongelijkheid). 
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Beleidsplan 2019 Congregatie FSJ (korte samenvatting). 
 
Visie.  

De congregatie volgt de visie van de oprichter Bisschop John Aelen om alles te geven aan en te 

delen met de armsten en de verdrukten, en om verbetering voor deze armsten tot stand te brengen 

met name via onderwijs. De Congregatie richt zich daarbij vooral op vrouwen en meisjes. Zij bestaat 

al meer dan 130 jaar, en is werkzaam in 6 bisdommen verspreid over grote delen van India, met 

name in de allerarmste gebieden daarvan, en met een zwaartepunt in Zuid-India. 

 

Missie.  

Het streven naar de integrale bevrijding en ontwikkeling van meisjes en vrouwen wordt vorm 

gegeven door ruim 600 zusters middels de volgende hoofdactiviteitsgebieden: Gebed, Evangelisatie 

en Pastoraal werk, Vorming, Onderwijs (is een primaire activiteit; vanaf Kindergarten tot College 

niveau; meer dan 100 scholen; hierop zijn ongeveer 125 zusters werkzaam als leerkracht); 

Gezondheidszorg (in 3 ziekenhuizen en 18 gezondheidsposten, 48 zusters werkzaam); Sociaal 

werk (in 50 instellingen; waarin 59 zusters direct werkzaam zijn). Daarnaast is er nog een bijzondere 

activiteit met tehuizen voor kinderen met HIV-AIDS en dakloze kinderen. 

 

Bestuur 

De Congregatie wordt bestuurd door De Algemeen Overste (Superior General) en Algemene Raad 

(General Council). Daaronder zijn er 4 Provinciale Raden en Oversten. Eens per 6 jaar wordt een 

Algemene Vergadering gehouden waarin de toekomstplannen worden besproken, en waarin een 

nieuw leiderschapteam wordt gekozen (meest recent in 2016). Op provinciaal niveau gebeurt dat 

eens per 3 jaar, eerstvolgend gepland voor juni 2019. 

 

Actieplan 2019-2023 

Het Actieplan 2023 voor de Congregatie is vastgesteld eind 2018. Voor ieder van de 6 

hoofdactiviteitsgebieden zijn commissies benoemd die de actieplannen voor de respectievelijke 

gebieden zullen uitvoeren en vooral ook de voortgang daarvan inspecteren.  

Voor het voor ons zo belangrijke gebied Onderwijs wordt dit proces geleid door de Algemeen 

Overste zelf. Het Onderwijsplan voorziet er onder andere in dat iedere school jaarlijks wordt 

geïnspecteerd op het volgen van de geldende richtlijnen. Ook hebben schoolhoofden jaarlijks een 

gezamenlijke vergadering om het onderwijsbeleid van de Congregatie en de van Overheid te 

bespreken, en waar nodig aanpassingen door te voeren. Zusters ontvangen op de Colleges hogere 

professionele opleidingen, o.a. ook tot leraar. Er wordt centraal een onderwijsfonds gecreëerd om 

de armste kinderen te helpen; de toekenning van de middelen daaruit wordt systematisch 

uitgevoerd. Er wordt voor gezorgd dat de scholen ook in plattelandsgebieden een voldoende 

infrastructuur hebben. Daarin zal ook in de toekomst nauw samengewerkt worden met onze 

betrokken Thomas Stichtingen, en de Besturen en Projectleiders daarvan. 

 

Uitvoering en Review van de actieplannen 

Analoog aan het Gebied Onderwijs, zijn ook voor de andere gebieden gelijkaardige actieplannen 

vastgesteld. De Algemeen Overste en haar Algemene Raad en Provinciale Teams coördineren het 

werk van de verschillende Commissies, krijgen jaarlijks een rapport van die Commissies, en op basis 

daarvan vindt evaluatie en waar nodig bijsturing plaats. 

 

Besluit. Tot besluit wordt door de Congregatie dank uitgesproken voor onze Thomas Stichting 

bijdrage over de afgelopen 25 jaar, en de intentie en hoop dat ook in de toekomst met ondersteuning 

van onze sponsors zo voort te kunnen zetten. 
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Gerealiseerde projecten t/m 31-12-2020  

      Totaal:  
€ 

4.205.536 

Nr. Naam project Locatie project Opgeleverd Kosten  

11902 Toiletgebouw 12 toiletten Srikalahasti 2020 € 35.200 

11911 Verbetering waterafvoer Avadi 2020 € 9.000 

1701 Verdieping op school, 4 klassen Chebrolu 2019 € 50.000 

1703 Toiletgebouw jongensboarding Ottanthangal 2018 € 10.000 

1643 Verdieping op school, 4 klassen Pannaikadu 2018 € 65.000 

1601 Uitbreiding school, 4 klassen Srikalahasti 2018 € 66.000 

137 Toiletgebouw kindertehuis Perambalur 2017 € 42.000 

1711, 
1712 

Kleine projecten 
Pillavadanthai en 
Damaracherla 

2017 € 15.000 

139 College for Art and Science, 8 klassen Singampunari 2016 € 190.000 

121 
Gebouw voor scholing en opvang van 
gehandicapte kinderen (financiering door 
Stichting Mariamma) 

Acharapakkam 2016   

1601 Kleinere projecten 

Mondasoro, 
Thilavalanturai, 
Damaracherla, 
Jolarpet 

2016 € 15.000 

133 Nieuw toiletgebouw Vandavasi 2015 € 43.000 

1507 Renovatie kindertehuis Pillavadanthai 2015 € 9.000 

135 Verbetering toiletten kindertehuis Jolarpet 2015 € 4.000 

1501 Kleinere projecten 

P.T.Parru, Vegiwada, 
Thiruvalanturai,  
Mondasoro, 
Perumalpalayam 

2015 € 7.000 

98 Trap voor de school Vegiwada 2015 € 2.000 

29,4 Support related to floodings Chennai 2015 € 21.000 

29,2 Bijdrage weeshuis Chennai 2015 € 337 

29,3 Opleiding leerling Vegiwada 2015 € 120 

123 School 8 klassen Damaracherla 2014 € 110.000 

132 Parish House Pulicat 2014 € 16.000 

1063 Vernieuwing elektrische leidingen Thiruvalantarai  2014 € 1.700 

1171 Vloer boarding Perumalpalayam 2014 € 2.700 

136 Waterfilter Perumalpalayam 2014 € 1.000 

127 Wasvoorziening en zakput Jolarpet 2014 € 3.100 

124 Watervoorziening + droogplaats Mondasoro 2014 € 5.000 

114 Uitbreiding kindertehuis Pathiyavaram 2013 € 18.000 

120 Zusterhuis Vegiwada 2013 € 18.000 

115 Toiletgebouw Kamalapuram 2013 € 9.000 

134 Noodstroomvoorzieningen kindertehuizen 2013 € 5.100 

29 Congregatie FSJ Algemeen  Chennai 2012 € 3.350 

104 School met 8 lokalen P.T. Parru 2012 € 80.485 

117 Uitbreiding kindertehuis Perumalpalayam 2012 € 64.800 
118 Uitbreiding klooster Damaracherla 2012 € 12.250 

29.1 Weeshuis Durgapur 2012 € 100.000 

125 Afdekking waterput Pathiyavaram 2012 € 2.700 

126 Schappen meisjesboarding Damaracherla 2012 € 500 
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127 Verbetering waterafvoer, schappen Jolarpet 2012 € 700 

29 Congregatie FSJ Algemeen  Chennai 2011 € 4.355 

101 Tehuis voor bejaarde zusters  Chennai 2011 € 40.000 
102 Woongebouw voor studenten Jolarpet 2011 € 74.700 

103 Meubilair woongebouw Jolarpet 2011 € 4.500 

106 Terreinvoorzieningen woongeb. Jolarpet 2011 € 7.000 

113 Kleuterschool met toiletgebouw  Gangapur 2011 € 28.000 

119 Waterzuivering Vandavasi 2011 € 3.700 

29 Congregatie FSJ Algemeen  Chennai 2010 € 10.500 

105 School 12 klassen Singampunari 2010 € 96.000 

111 Renovatie boarding Mondasoro 2010 € 8.250 

112 Renovatie keuken Perambalur 2010 € 6.400 

29 Congregatie FSJ Algemeen  Chennai 2009 € 6.700 

86 School, toiletgebouw, inrichting etc Chebrolu 2009 € 148.000 

93 Watervoorziening Thiruvalanthurai 2009 € 4.000 
96 Bad- en wasvoorzieningen Vandavasi 2009 € 8.500 

99 Kindertehuis,keukeninrichting + meubilair Vegiwada  2009 € 74.500 

100 Renovatie boarding Egmore 2009 € 33.000 

107 Meubilair school Srivaikundam 2009 € 8.500 

108 Renovatie toiletgebouw Alwarpet 2009 € 13.725 

109 Definitief schilderwerk boarding  Maiyanur 2009 € 1.900 

110 
Afwatering boarding, aanpassen 
rijstkeuken 

Maiyanur 2009 € 3.300 

89 School 8 klaslokalen Walajabad 2008 € 63.000 

90 Uitbreiding boarding +keuken, terreininr. Kamalapuram 2008 € 58.580 
91 School, toiletgebouw en terreininrichting Pannaikadu 2008 € 80.040 

92 School, speelterrein en ommuring Srivaikundam 2008 € 89.700 

98 Verdieping op school Vegiwada 2008 € 42.300 

29 Congregatie FSJ Algemeen  Chennai 
2003 - 
2008 

€ 87.837 

70 Uitbreiding school  Damaracherala 2007 € 59.170 

95 Buitentoiletten en regenput Avadi 2007 € 5.800 

97 Afbouw oudere gebouw +nieuw gebouwtje Budalur 2007 € 20.200 

67 Tuin en meubels  Vandavasi 2006 € 17.155 

77 Kindertehuis Mondasoro 2006 € 102.900 
84 School Vegiwada 2006 € 82.000 

85 Toiletgebouw Pathiyavaram 2006 € 10.500 

94 Compound wall Vegiwada 2006 € 3.000 

72 Kindertehuis Maiyanur 2005 € 73.000 

76 1e verdieping op schoolgebouw Pulicat 2005 € 20.000 

78 Schoolgebouw BG + 1e verd. Budalur 2005 € 42.000 

82 Toiletgebouw (deel) Marianathapuam 2005 € 1.400 

45 Bomenplantproject & afrastering (SK) Biridur/Vandavasi 2001-2005 € 8.660 

75 Renovatie boarding Thiruvalanthurai 2001-2005 € 10.912 

62 Toiletgebouw Srivaikundam 2004 € 13.630 

73 School Srivaikundam 2004 € 24.000 

80 Keuken Vandavasi 2004 € 11.500 
81 Toilettengroep Vandavasi 2004 € 15.300 

83 School Olagadam 2004 € 38.000 

18 Student's Hostel Vandavasi 2003 € 202.000 

66 Kindertehuis Perumalpalayam 2003 € 105.980 

74 School Sinnivakkam 2003 € 8.500 

79 Toiletten Pannaikadu 2003 € 2.200 

51 Afrastering/ Kokosnoot plantage (SK) Elambalur 1999-2003 € 9.340 
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30 VOC muur & pastorie Pulicat 2002 € 15.600 

32 Toiletten school Pulicat 2002 € 18.000 

54 Kindertehuis Jolarpet 2002 € 120.500 
68 Toiletgebouw Thuraiyur 2002 € 15.600 

69 Toiletgebouw Budalur 2002 € 16.600 

71 Waterpomp Vepery 2002 € 900 

13 Schoolgebouw Pulicat 2001 € 27.700 

53 Schoolgebouw Okkur 2001 € 72.700 

59 Waterputten uitdiepen Melrosapuram 2001 € 3.200 

60 Renovatie toiletten Avadi 2001 € 8.600 

61 Renovatie keukengebouw Cheyyar 2001 € 9.500 

63 Renovatie toiletgebouw Thiruvalanthurai 2001 € 9.100 

65 Ziekenkamers Elambalur 2001 € 3.200 

56 Dispensaries St. Thomas hospital (SK)  Chennai 1999-2001 € 18.600 

57 Dispensary exploitatie Poonamallee 1999-2001 € 1.400 
50 Exploitatie Social Centre  Ennore 1998-2001 € 1.800 

40 Afrastering Biridur/Vandavasi 2000 € 5.500 

46 Uitbreiding kindertehuis Kamalapuram 2000 € 25.000 

52 English medium school Damaracherala 2000 € 12.700 

64 Exploitatie  boarding Venkatachalapuram 2000 € 2.300 

39 Dispensary exploitatie   Vellore 1998-2000 € 6.800 

10 Convent P.T. Parru 1999 € 16.800 

15 Watersupply&toiletbuilding and convent Okkur 1999 € 28.600 

21 Toiletbuilding for school Ennore 1999 € 3.600 

23 Renovatie gebouw & schoolgate Vandavasi 1999 € 45.000 

24 Kindertehuis Venkatachalapuram 1999 € 100.000 

34 Toiletten school  P.T. Parru 1999 € 11.400 

42 Waterput met pomp 
Bapanthangal 
(Cheyyar) 

1999 € 1.800 

47 Toiletvoorziening Tamil-medium school Walajabad 1999 € 8.600 

48 Vernieuwing dak klooster Thiruvalanthurai 1999 € 2.700 

49 Toiletgebouw  English medium school Walajabad 1999 € 9.500 

55 Toiletten school Vepery 1999 € 5.900 

58 Compoundwall Cheyyar 1999 € 4.500 

16 Sanitary for boarding Thiruvalanthurai 1998 € 4.500 

33 5 Toiletten  Pulicat 1998 € 1.400 

38 Metselaar Pulicat 1998 € 2.300 
43 Trainingscentrum  Vandavasi 1998 € 18.600 

44 Computercentrum  
St. Thomas Mt, 
Chennai 

1998 € 4.500 

22A Hospital (exploitatie)  Kamalapuram 1996-1998 € 10.000 

11 Renovation sanitary  boarding Perambalur 1997 € 3.600 

12 Watersupply&sanitary provisions boarding Kamalapuram 1997 € 4.500 

19 2nd  floor on 2 children's homes Cheyyar 1997 € 41.400 

22 Hospital  renovation Kamalapuram 1997 € 15.900 

27 Waterproject  Vellore 1997 € 500 

31 Verzorging kinderen (JS) Vandavasi 1997 € 7.700 

35 Computer Centrum  Vepery 1997 € 6.400 

36 Computer Centrum  Vandavasi 1997 € 6.400 

3 Lucia's Home for the aged Elambalur 1996 € 59.500 
8 Children's Home P.T. Parru 1996 € 86.400 

9 Typewriting & tailoring Inst.  
St.Thomas Mt, 
Chennai 

1996 € 5.900 

14 Renovation building boarding Thiruvalanthurai 1996 € 6.800 
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17 Convent ontwerp & begeleiding Elambalur 1996 - 

20 530 dekens kindertehuizen  Cheyyar 1996 € 900 

25 Bromfiets  Okkur 1996 € 500 
26 Autorikshaw  Ennore 1996 € 900 

29A St. Thomas Hosp (drinkwatercarrier) Chennai 1996 € 23.600 

2 Children’s Home & 6 classes Vepery 1995 € 55.000 

7 Toiletbuilding for school 
Adamabakkam, 
Chennai 

1995 € 7.300 

4 School Toiletbuilding & 2 classes 
St.Thomas Mt, 
Chennai 

1994 € 7.700 

5 Social Centre for women Ennore 1993 € 19.100 
6 Laboratory&Pharmacy Thomas Hospital Chennai 1993 € 36.400 

1 Lucia's Home for Children Avadi 1992 € 77.300 

          

  ONDERHOUD       

2024 Renovatie toiletgebouw Venkatachalapuram 2010 € 6.200 

1019 Schilder- & herstelwerk  kindertehuis Cheyyar 2009 € 4.400 

1066 Compoundwall Perumalpalayam 2009 € 2.700 

1013 Schilderwerk school Pulicat 2007 € 800 

1024 Schilderwerk kindertehuis Venkatachalapuram 2007 € 2.000 

1001 Onderhoud div. Avadi 2006 € 2.500 

1018 Onderhoud reparatie dak, muur etc. Vandavasi 2006 € 2.000 

1023 Onderhoud studyhall en school Vandavasi 2006 € 1.000 

1054 Onderhoud kindertehuis Jolarpet 2006 € 2.700 

2008 Div.  reparaties onderhoud P.T. Parru 2006 € 1.000 

1002 Onderhoud kindertehuis Vepery 2005 € 2.500 

1003 Onderhoud bejaardenhuis Elambalur 2005 € 1.800 

1008 Onderhoud algemeen P.T. Parru 2005 € 6.000 

X Nieuwe of verdiepte boorput Elambalur 2005 € 1.500 

X Renovatie 2 daken & sanitair kindertehuis Kamalapuram 2005 € 6.400 

X Septic Tank & rijstkeuken  Elambalur 2003 € 2.160 

          

  DIVERSEN       

2001 23 woningen n.a.v. Tsunami (Kerstmis 2004) 2006 € 75.000 

200002 Dak jongenstehuis in Mondasoro   2006 € 4.000 
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Locatiekaart projecten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook de kaart op Google Maps 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Fzw6YaNQCMksxxUv37Tqp-3Fkf8&msa=0&ll=11.137102021457954%2C76.33502155677908&spn=35.748786%2C39.506836&dg=feature&z=7
https://maps.google.nl/maps/ms?msid=204586513512182914135.0004c002ef376b7405325&msa=0&ll=15.707663,85.078125&spn=35.748786,39.506836&dg=feature

