
 

 

 

 

 

 

 

KINDERTEHUIS THIRUVALANTHURAI 

RENOVATIE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

 

 

 E I N D R A P P O R T A G E 

 

 

Tijdens de projectreis van Hans Schiebroek in september 2013 zag hij dat in meerdere 

ruimten van het kindertehuis verlichtingsarmaturen op een onveilige manier d.m.v. losse 

bedradingen waren aangesloten. Verder waren er nog de nodige bouwkundige zaken niet in 

orde. 

Na rapportage hiervan heeft het bestuur van de stichting het besluit genomen vanwege de 

veiligheid voor de kinderen als eerste de hele elektrische installatie weer veilig te maken door 

alle losse bedradingen in buizen te laten aanleggen en degelijke ophangingen van de 

verlichting te bewerkstelligen. (zie foto) 

 

 
 

In februari 2014 heeft Anne Reijenga het project bezocht en samen met de opzichter, sr. Asha, 

de situatie opgenomen. Helaas was de elektricien daarbij niet aanwezig, zodat afgesproken is 

dat sr. Asha naderhand met de elektricien alles nog eens nauwkeurig op zou nemen. 

Zie hiervoor in de bijlage de begroting, die helaas voor ons onleesbaar is, maar eindigt op een 

totaal van labour + materials : 3151 + 105475 = Rs. 108626. 

 

Naderhand, toen Anne Reijenga weer terug was in Nederland, wilde de desbetreffende 

elektricien het echter niet meer voor die prijs uitvoeren en bleken er ook communicatie 

problemen te zijn. 



Dat noopte de opzichter met een andere elektricien in zee te gaan, Aya Electrical Engineers 

Lalgudi, die bleek betrouwbaarder te zijn. Opnieuw werd alles opgenomen met als 

uiteindelijk resultaat een kosten overzicht van labour en materials : 

 105655 + 30330 = Rs. 135985, zeg Rs. 136000 

Voor dit bedrag is uiteindelijk opdracht gegeven. 

 

Het werk is in de eerste helft van 2014 uitgevoerd, waarbij de opzichter met nadruk erop 

gewezen is vooral niets aan het toeval over te laten. 

In september 2014 werd het project geïnspecteerd en opgeleverd door Hans Schiebroek, 

waarbij ook Jos Dijkers, als opvolger van Hans aanwezig was.  

Bij de inspectie was de verantwoordelijke elektricien aanwezig. 

Het uitgevoerde werk zag er goed uit. Op meerdere plaatsen waren nieuwe TL balken en 

schakelaars aangebracht.  Enkele kleine zaken, zoals niet goed bevestigde armaturen werden 

direct in orde gemaakt. 

Wij konden niet anders dan tevreden zijn over dit uitgevoerde project, en ook de zusters 

verzekerden ons, met de kinderen blij te zijn dat alle verlichting weer goed functioneert, maar 

vooral ook de veiligheid gegarandeerd is.  

 

Financiële verantwoording: 

 

Met een schommelende koers is nooit exact in Euro’s aan te geven wat het uiteindelijke 

definitieve bedrag is, een klein verschil is er altijd. In dit geval is een gemiddelde koers 

aangehouden van 80 rupees per Euro.  

 

Bovenstaand bedrag van Rs. 136000 wordt dan in Euro’s : €  1.700,- 

Beschikbaar                                                                               1.500,- 

                                                                                               ----------- 

Nog aan te vullen uit reserves                                               €     200,-    

  

 


