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Gang van zaken in 2021 

Algemeen 

 
Ook in 2021 heeft de COVID19-Corona pandemie de hele wereld in de greep gehouden. 

Datzelfde geldt ook voor de Stichting Thomas Bouwprojecten. Des te meer zijn wij dankbaar 

weer een zeer positief jaar te hebben gekend. Dankzij de bijdragen van alle betrokkenen 

waren er een groot aantal succesvolle activiteiten zoals u verderop in dit Jaarverslag kunt 

lezen, onder meer in de bijdrage van het Projectteam en in de Jaarrekening  

 

Corona en de impact daarvan 
 

Corona en de effecten daarvan zijn in 2021 aan onze organisatie en activiteiten niet 

ongemerkt voorbijgegaan.  

Bij de FSJ Congregatie in India werd een groot aantal zusters door het virus getroffen; de 

meesten herstelden goed, maar voor sommige oudere zusters was er helaas een fatale 

afloop. Het door de zusters geleide ziekenhuis St. Thomas Hospital heeft vele 

coronapatiënten opgevangen en behandeld, vaak juist uit arme families. De kinderen in 

India zijn zwaar getroffen doordat scholen en boardings een deel van het jaar gesloten 

waren. Het onderwijs werd dan zo goed en zo kwaad als het ging voortgezet op online basis.  

Tijdens sluiting van scholen en boardings werden leraren (waaronder ook vele zusters) en 

ander personeel niet of slechts gedeeltelijk betaald, wat financieel moeilijke situaties 

creëerde. In de loop van 2021 kwam ook in India het vaccinatieprogramma op gang, en vele 

zusters hebben daaraan deelgenomen. 

Tot onze vreugde heeft de fondsenwerving in Nederland in 2021 niet geleden onder de 

coronacrisis. Velen van onze donateurs hebben gelukkig beseft dat juist in deze bijzondere 

tijd de hulp aan de armsten er niet onder mag lijden en juist nu hard nodig is en blijft. Dat 

heeft ons in staat gesteld dit jaar weer tal van projecten voor te bereiden, te starten en af te 

ronden. De uitvoering van deze activiteiten werd wel bemoeilijkt doordat in India de 

bouwwerkzaamheden tijdens de lockdown een aantal maanden verplicht gestopt waren. 

Een belemmering was ook dat sinds het uitbreken van Corona onze projectleiders geen 

inspectiereizen naar India meer konden maken om hun advies-, toezicht- en 

aansturingsfuncties voor projecten ter plaatse uit te oefenen; dit is nu zo goed mogelijk op 

afstand ingevuld door middel van telefoon- en videocontacten.  

 

Fondsenwerving  
 

(Opmerking: De in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn afgerond, meestal in duizenden euro’s. 

De precieze bedragen zijn vermeld in de Jaarrekening later in dit Jaarverslag.) 

 

De baten uit fondsenwerving bedroegen circa € 210.000, waarvan: 

• € 120.000 voor Budalur 

• €   16.000 voor Singampunari College Extension 



 

 

 

       

 

JAARVERSLAG 2021     5 

• €   40.000 voor Safe & Clean programma (toiletgebouwen) 

• €     9.000 voor Maintain & Renovate programma (onderhoud) 

• €   20.000 voor Covid ondersteuning aan FSJ, met name het Hospital. 

• €     5.000 Overig 
 

Deze baten waren hiermee € 90.000 hoger dan vorig jaar, en € 30.000 boven de begroting. 

Hierdoor kwamen voldoende middelen beschikbaar om het Safe & Clean programma 

nagenoeg te voltooien, het Maintain & Renovate programma te starten, de uitbreiding van 

het Arts and Science College for Women in Singampunari te voltooien, en de bouw van een 

nieuwe school in Budalur te starten.  

 

Onze donateurs 

 
Al onze projecten worden mogelijk gemaakt door een grote groep betrokken donateurs. Het 

is ons beleid om direct contact met ieder van hen te hebben door regelmatige 

informatievoorziening middels de nieuwsbrieven, de website en het THOMAS magazine. 

We wijzen de donateurs op nieuwe projectbeschrijvingen en publiceren de eindverslagen 

op de website. Ons actieve donateurenbestand bestaat dit jaar uit ongeveer 130 personen 

en organisaties. Van hen kozen een 50-tal ervoor dit jaar wederom een donatie te doen. 

 

Besteed aan de doelstellingen; effectiviteit 
 

De Bouwprojectkosten bedroegen € 192.000 (was € 160.000 in 2020, € 200.000 in de 

begroting). Aan het Safe & Clean programma is € 40.000 besteed, aan Maintain & Renovate 

€ 27.000, aan Budalur € 100.000, en aan Covid- en andere ondersteuning € 25.000. 

 

Hiermee komt de effectiviteitsratio “Besteding aan doelstelling als % van totaal baten” uit op 

90%. De ratio “Besteding aan doelstelling als % van totaal lasten” is 99 % en toont daarmee 

aan dat onze organisatiekosten laag zijn en blijven. De langjarige beleidsnorm voor de beide 

bestedingsratio’s is 95%. 

 

De kosten van eigen fondsenwerving waren € 800 ofwel ca. 0,4 % van de totale baten. De 

kosten van beheer en administratie waren € 900 (ca 0,4 % van de totale lasten), lager dan 

begroot, en ruim onder de 5% norm, mede dankzij de steun van enkele bedrijven die hun 

diensten gratis of tegen lage tarieven aanbieden, en de inzet van bestuur en projectteam 

zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. 

 

Resultaat 2021 
 

Per saldo is een positief resultaat ontstaan van € 20.000 door inkomsten van € 214.000 

minus bestedingen aan doelstellingen van € 192.000 en kosten van € 2.000 

  

Ten opzichte van de begroting is het gerealiseerde resultaat € 42.000 beter door de hogere 
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donatieontvangsten (€ 30.000 verschil), en door de iets lager dan begrote 

projectbestedingen.  

 

 

Projectactiviteiten 2021 
 

Hieronder volgt een korte samenvatting van de uitgevoerde projectactiviteiten. 

Uitgebreidere informatie volgt in het tweede hoofdstuk van dit jaarverslag. 

 

In 2021 konden onze projectleiders na het uitbreken van Corona helaas geen 

inspectiereizen meer maken. Ze hebben sindsdien de projecten op afstand moeten 

aansturen.  

 

Hierbij is de meeste tijd en aandacht besteed aan: 

• Walajabad:  

Na diverse vertragingen kon de bouw in 2021 afgerond worden. Dit project betrof de 

vervangende nieuwbouw voor een gebouw voor de High school, en de uitbreiding en 

renovatie van de Primary school. De totale kosten van het project waren ongeveer  

€ 130.000 waarvan wij volgens afspraak € 60.000 voor onze rekening hebben 

genomen en de Congregatie de overige € 70.000.  

• Singampunari College: 
Het in 2014/2015 gestarte College groeide zo snel dat extra ruimte nodig werd. In 

2020 is begonnen met de uitbreiding van het gebouw met een extra verdieping. Onze 

bijdrage aan dit omvangrijke project was € 80.000. De uitbreiding is in 2021 voltooid 

en in gebruik genomen. 

• Budalur: 
Hier komt een nieuw schoolgebouw, gefinancierd uit een door ons ontvangen erfenis. 
De bouw is in 2021 gestart, en zal naar verwachting in 2022 voltooid worden. Tot 
dusver hebben wij € 100.000 aan dit project besteed. 

• Safe & Clean:  

Dit is een programma van hoogstnoodzakelijk herstel/renovatie/nieuwbouw van 

toiletten en overige sanitaire voorzieningen op diverse locaties. Het meerjaren 

programma bestond uit negen deelprojecten met in totaal ongeveer € 170.000 

kosten. In 2021 zijn deelprojecten voltooid in Pathiyavaram (€ 6.000), 

Thiruvalanturai (€ 24.000), Vegiwada (€ 26.000), Chebrolu (€ 6.000), PT Parru  

(€ 33.000), en Ottanthangal (€ 6.000). Hiermee is het programma nagenoeg 

afgerond; er resteert nog 1 deelproject (Nellai Town, € 18.000), uit te voeren in 

2022. 

• Maintain & Renovate: 
Binnen dit in 2021 gestarte onderhoudsprogramma zijn door ons projecten 
opgeleverd in Vepery (€ 17.000), en Vegiwada (€ 10.000). Eveneens binnen dit 
programma hebben de Zusters zelf een onderhoudsproject gedaan in Avadi  
(€ 14.000).  
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Publicaties 2021 
 

De publicatie van ons jaarlijkse THOMAS magazine is iets vertraagd, de 6e editie is 

uitgekomen in februari 2022. Daartoe in staat gesteld door een speciale donatie, is dit weer 

een kleurrijk en informatief magazine geworden. Met informatie over Covid in India, 

interviews met een donateur, met een aannemer in India, en met de stichting Amaidhi. 

Verder ook informatie over het Singampunari College en het nu vrijwel afgeronde Safe & 

Clean programma. 

 

In 2021 hebben we drie keer een Nieuwsbrief gepubliceerd. In onze nieuwsbrieven 

informeren we (potentiële) donoren over de planning en status van de diverse projecten en 

actuele thema’s.  

 

Onze website, eind 2019 gelanceerd, wordt regelmatig bekeken. Wij zorgen ervoor dat alle 

informatie, met name ook over onze projecten up-to-date wordt gehouden, en dat onze 

publicaties en projectarchieven voor iedereen gemakkelijk te vinden zijn. Het is nu ook 

mogelijk via de website te doneren; hiervan wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. 

 

Wij blijven al deze publicaties belangrijk vinden voor een goede communicatie met onze 

sponsoren. Ondanks de relatief grote inspanning die het vraagt, is ons voornemen deze 

publicaties te continueren.  

 

Medio 2021 heeft Siet Egas Repáraz, bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en 

Communicatie om persoonlijke redenen afscheid genomen. Wij danken Siet voor haar 

grote bijdrage in de afgelopen 5 jaren, met name ook voor het opzetten en uitgeven van 

het THOMAS magazine, en de Nieuwsbrieven.  

 

 

 zie: www.thomasbouwprojecten.nl/documenten 

http://www.thomasbouwprojecten.nl/documenten
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Organisatie, bezetting van bestuur en projectteam 

 
De continuïteit in de bezetting van bestuur en projectteam verdient steeds de hoogst 

mogelijke prioriteit met het oog op de toekomst en de effectiviteit van de stichting. Gelukkig 

slagen we er steeds in deze continuïteit te realiseren. 

 

In 2021 was het bestuur als volgt samengesteld: 

 

• Jac Braat, voorzitter (benoemingstermijn loopt tot juni 2022) 

• Wilma Martens Liefrink, secretaris (benoemingstermijn loopt tot januari 2024) 

• Snam Vromans, penningmeester (benoemingstermijn loopt tot januari 2023) 

• Leo Verhagen, bestuurslid, sponsorrelaties en fondsenwerving (benoemingstermijn 

loopt tot januari 2024) 

• Siet Egas Repáraz, bestuurslid, public relations en publicaties.  

Haar benoemingstermijn liep tot januari 2022, maar zij heeft om persoonlijke redenen 

per medio 2021 afscheid genomen. Wij zijn op zoek naar een opvolger van Siet in 

deze functie.  

  

Het projectteam bestond dit jaar uit Jos Dijkers, Sterre Maessen en Pieter Keeris.  

 

De bestuursleden en de leden van het projectteam vervullen hun werkzaamheden als 

vrijwilliger en krijgen hiervoor geen vergoeding. 

De bestuursleden en leden van het projectteam vervullen geen relevante functies of 

nevenfuncties die op enigerlei wijze zouden kunnen conflicteren met de belangen van de 

stichting en haar begunstigden. 

 

Wij hebben er alle vertrouwen in met deze bezetting ook in de komende jaren de belangen 

van de stichting en alle daarbij betrokken partijen goed te kunnen behartigen.  

 

Raad van Advies 
 

Naast de Stichting Thomas Bouwprojecten, zijn er nog twee andere Thomas-Stichtingen 

actief namelijk de ‘Thomas Stichting voor Jongeren’ en ‘Thomas Foundation for Microcredit’. 

Met deze stichtingen delen wij een gezamenlijke Raad van Advies. Eenmaal per jaar komt 

onze Stichting bijeen met de Raad van Advies. Daarnaast is er eenmaal per jaar een 

gezamenlijke bijeenkomst van de Raad van Advies met de 3 Stichtingsbesturen. De drie 

Thomas-Stichtingen werken samen met behoud van eigen identiteit en specifieke 

kernprocessen.  

Gedurende een groot deel van 2021 kende de Raad van Advies vacatures en bestond uit 

slechts 2 leden, Antoinette Gelton-Schiebroek en Job van Manen.  In overleg met de andere 

twee Thomas-Stichtingen is er een proces gestart om de gezamenlijke Raad van Advies 

weer aan te vullen met personen die hiervoor de gewenste motivatie, competenties en 

ervaringen bezitten. Wij zijn blij dat wij Niels van den Beucken bereid hebben gevonden per 

oktober 2021 tot de Raad van Advies toe te treden.  
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De leden van de Raad van Advies vervullen geen relevante functies of nevenfuncties die op 

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

begunstigden. 

 

 

Samenwerking en partnerorganisaties 

 
Zoals bekend werken wij ten nauwste samen met de Zusters Franciscanessen van St. 

Joseph (FSJ), onze partnerorganisatie in India. Deze organisatie heeft een gekozen 

leiderschapsteam (“Council”). Aan het hoofd hiervan staat sinds 2016 Zuster Arockiam als 

Superior General, met Zuster Prudentia (al vele jaren ons vaste aanspreekpunt in India) als 

Deputy Superior General. In de loop van 2022 worden er weer verkiezingen gehouden voor 

de Council van FSJ. 

 

Ook in 2021 hebben wij weer uitstekend kunnen samenwerken met de Congregatie. Met 

name kwam dit tot uitdrukking bij het plannen en realiseren van projecten en vooral ook bij 

het gezamenlijk nemen van prioriteitsbeslissingen rond die projecten. Dit alles ondanks het 

feit dat India als geheel en ook de FSJ Congregatie zwaar getroffen werden door Corona.  

 

Van tijd tot tijd werken we ook samen met andere stichtingen die overeenkomsten hebben 

met onze eigen doelstellingen en werkgebieden. Als voorbeelden noemen we de Stichting 

Mariamma in Maastricht en de Stichting Amaidhi in Nijmegen. 

 

Voortzetting van het huidige beleid 
 

Ons huidige beleidsplan dateert van ruim 

twee jaar geleden en beslaat de 4-jaars 

periode 2019-2023. Het is onze goede 

gewoonte dit beleidsplan iedere twee jaar te 

updaten in het licht van wijzigingen in de 

omgeving en in onze strategische 

doelstellingen, aanpak en wijze van werken.  

Daarom hadden wij ook al voorbereidend 

werk gestart voor een beleidsplan-update in 

2021, en daarbij diverse ontwikkelingen 

binnen en buiten onze organisatie in kaart 

gebracht, met name ook op politiek, 

sociaaleconomisch en onderwijs-terrein in 

India. 

Tijdens deze voorbereidingen speelde echter 

de Covid-19 / Corona pandemie zoals die 

zich verspreidde, en alles en iedereen trof. 

En dat in een land als India nog veel sterker 

dan in onze Westerse wereld. De pandemie 

is zeker daar dan ook nog lang niet voorbij, zie: www.thomasbouwprojecten.nl/documenten 

 

http://www.thomasbouwprojecten.nl/documenten
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het aantal besmettingen en slachtoffers is nog steeds erg groot,  de vaccinatiegraad 

erg laag, en de beperkingen in het maatschappelijk verkeer en onderwi js nog talrijk.  

Zolang deze situatie voortduurt is het hoogst onzeker hoe de post -Corona situatie 

er uit zal gaan zien op bovengenoemde terreinen. Dus is het ook erg lastig om 

toekomstig beleid vast te stellen wat past bij die post-Corona omstandigheden.  

Om die reden hebben we dan ook besloten de update van ons Beleidsplan uit te 

stellen tot 2022, en om dan een plan te maken voor de periode 2022-2025. Intussen 

continueren we het huidige succesvolle beleid met als kernpunten:  

• bouwen van scholen en kindertehuizen waar die het hardst nodig zijn; hierbij ligt 
de focus op bestaande locaties in plaats van nieuwe locaties  

• afmaken van het Safe & Clean programma: bouwen, aanpassen en renoveren 
van sanitaire voorzieningen  

• een geleidelijke verschuiving van nieuwbouw naar onderhoud en renovatie . 
Dat alles in goede samenwerking met de Congregatie in India, en met een maximaal 

effectieve inzet van de financiële middelen die wij dankbaar van onze donateurs 

ontvangen. 

  

Begroting en projectplannen voor 2022 
 

De fondsenwerving is voor 2022 vanwege de eerdergenoemde onzekerheden voorzichtig 

begroot op € 80.000. In relatie hiermee is voor Bouwprojecten eveneens € 80.000 begroot. 

Afgezien van enige kosten (€ 3.000) voor fondsenwerving en administratie is dit dus een 

resultaat-neutrale begroting.  

 

De projectplannen voor 2022 zijn afgestemd met de congregatie FSJ. Zij zijn met name 

gericht op de uitvoering van het nog resterende Safe & Clean sanitair-project (geschat op  

€ 18.000) en de voltooiing van het nieuwe schoolgebouw in Budalur, voor de daar in 

aanvulling op reeds bestaande onderwijs te starten Higher Secondary Education.  

Daarnaast is het ons voornemen om in 2022 verder te gaan met het M&R programma 

(Maintain & Renovate). Vele in voorgaande decennia door ons en door de zusters zelf 

gerealiseerde gebouwen hebben dringend onderhoud nodig om kwalitatief goed onderwijs 

te kunnen blijven geven en om aan de toenemende overheidseisen te kunnen blijven 

voldoen. In de begroting hebben we daarvoor € 40.000 gereserveerd, maar we zijn 

afhankelijk van de hoeveelheid middelen die we van sponsors ter beschikking krijgen.  

 

Financiële positie, risico’s 
 

Conform het beleid van de stichting handhaven we een continuïteitsreserve van € 25.000. 

De voorbije jaren beschikten we per eindejaars-balans steeds over een Onderhoudsreserve 

van € 20.000. Omdat we met het M&R programma nu veel actiever onderhoudsprojecten 

zijn gaan uitvoeren, is deze reserve per 31-12-2021 gedaald naar € 3.000. Voor toekomstig 

onderhoud zijn we dus afhankelijk van daarvoor specifiek geworven fondsen, en van 

eventueel gebruik uit Overige Reserves die nu € 50.000 bedragen. Met deze reserves is de 

financiële positie van de stichting gezond te noemen en is de continuïteit van haar 

activiteiten in voldoende mate gewaarborgd.  
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Naast deze solide vermogensstructuur is ook de liquiditeitspositie van € 130.000 ruim 

voldoende om op ieder moment aan alle kasstroomverplichtingen, inclusief kort- en 

langlopende schulden (tezamen € 36.000), te kunnen voldoen. 

 

Ons zijn op dit moment geen specifieke noch materiële risico’s voor de stichting bekend. 

Wel beseffen wij terdege dat de coronacrisis nog niet voorbij is en ook in 2022 nog voor 

uitdagende situaties kan zorgen. Die zullen echter geen bijzonder risico voor de continuïteit 

van onze stichting opleveren omdat wij nooit activiteiten uitvoeren en verplichtingen 

aangaan waarvoor de benodigde financiële middelen niet verzekerd zijn.  

 

Tot besluit 
 

Het jaar 2021 is weer een bewogen jaar geweest voor alles en iedereen, en daarmee ook 

voor alle bij Thomas Bouwprojecten betrokkenen. Des te meer reden is er om met 

dankbaarheid terug te kijken op dit jaar.  

 

De fondsenwerving lag op een hoog niveau (ruim meer dan begroot), de projectactiviteiten 

lagen aanzienlijk boven die van voorgaande jaren en ook het financiële resultaat was beter 

dan begroot.   

 

Na een lange aanloop konden in 2021 de projecten in Walajabad en Singampunari voltooid 

worden. Het belangrijke en omvangrijke Safe & Clean programma kon (op 1 project na) 

afgerond worden. Daarnaast hebben we eerste stappen gezet in een programma voor 

onderhoud en renovatie van bestaande gebouwen, waar we in 2022 verder mee gaan. 

 

Namens de kinderen in India en de FSJ-zuster congregatie danken bestuur en projectteam 

u als sponsor, donor of relatie voor de samenwerking en het vertrouwen dat u ons ook in 

2021 weer hebt gegeven. Ook voor de toekomst rekenen wij op een vruchtbare voortzetting 

hiervan zodat we met uw giften nog vele projecten kunnen realiseren! 

 

Namens het bestuur en het projectteam, 

 

Jac Braat             

Voorzitter Stichting Thomas Bouwprojecten. 

 

Naschrift. 

In november 2022 zal Thomas Bouwprojecten 30 jaar bestaan. De wijze waarop we 

daarbij stil zullen staan c.q. dat vieren, zal afhangen van het verloop van Corona en 

daarmee samenhangende maatregelen. Een mogelijk initiatief daarbij is om op dezelfde 

wijze als we 5 en 10 jaar geleden gedaan hebben een “Jubileumproject” te definiëren 

waarvoor we dan extra fondsenwervingsactiviteiten organiseren, en daarmee zulk een 

project boven de normale begroting kunnen realiseren. Wij komen daar in de loop van het 

jaar bij u op terug. 
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    Inzegening nieuw badhuis Pathiyavaram 

Inzegening nieuw toiletgebouw Thiruvalanturai 

Projecten 

Opgeleverde projecten Safe & Clean (S&C) 
 

 

Pathiyavaram (11903) 

De badruimte van de meisjes hier was in 

zeer slechte staat. Het “gebouw” bestond 

slechts uit een provisorisch dak van 

golfplaten op de bestaande afscheidings- 

muur. 

Om een einde te maken aan deze situatie 

hebben we deze bouwval afgebroken en 

bouwde de aannemer Chandran voor  

€ 6.200 een nieuw badhuis met vier 

cabines en wastafels.  

Dit nieuwe badhuis is begin 2021 ingewijd 

en in gebruik genomen. 

 

 

 

Thiruvalanturai (11904) 

Aangezien het oorspronkelijke toiletgebouw van 

de Child Jesus Home for Children kostschool niet 

meer voldeed aan de hygiëne standaard is er een 

nieuw toiletgebouw met ook douchegelegenheid 

neergezet, bestaande uit 6 toiletten en 4 

douchecabines voor de jongens en voor de 

meisjes 4 toiletten en 3 douchecabines. 

De bouw is in november 2020 gestart en 

uiteindelijk met de nodige vertragingen vanwege 

corona in september 2021 opgeleverd.  

Voor dit project is er een reservering gemaakt van 

€ 27.500. Uiteindelijk heeft het project  

€ 3.600 minder gekost.  

Dit overschot is besteed aan de projecten 

Vegiwada en Chebrolu die duurder werden dan 

begroot. 
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Toiletgebouw Vegiwada in aanbouw 

Inzegening toiletgebouw Vegiwada 

Inzegening en onthulling plaquette Chebrolu 

 

Vegiwada (11910) 

Op het terrein van de zusters FSJ, onze 

partner in India, staat een school met twee 

verdiepingen, een “boarding” (kostschool) 

met verdieping en een “convent” voor de 

zusters. 

Op de school wordt onderwijs gegeven aan 

bijna 500 leerlingen tot 10th Standard. 

Schooltype English Medium. 

Bij de school was een “toiletgebouw” (zonder 

dak) gebouwd met open urinoirs in collectief 

gebruik voor zowel jongens als meisjes. 

Daarnaast was er een oud gebouwtje met 6 

afgescheiden toiletten dat meteen bij de 

ingebruikname van de school gebouwd is. 

Door het zeer veelvuldig gebruik van die 6 

toiletten waren er 3 dusdanig slecht dat ze 

niet meer gebruikt konden worden. Vandaar 

dat er een nieuw toiletgebouw gerealiseerd is 

met 10 toiletten. 

In oktober 2020 zijn offertes aangevraagd bij meerdere aannemers. Hieruit is het project 

gegund aan de aannemer Mastan. We hadden € 22.500 gereserveerd voor dit project. 

Uiteindelijk vielen de kosten van het project iets hoger uit, namelijk € 25.697. Dit kwam 

doordat er een extra stuk compound muur gerealiseerd moest worden en ook omdat de 

projectkosten zelf iets hoger waren uitgevallen. Deze extra kosten zijn gedekt met 

meevallers uit andere projecten. De bouw van het nieuwe toiletgebouw verliep voorspoedig, 

alleen het plaatsen van de cabins werd vertraagd door een late levering i.v.m. corona. 

Uiteindelijk werd het project op 9 september 2021 opgeleverd en ingezegend. 

 

Chebrolu (11906) 

Op de school te Chebrolu, waarop wij in 

2019 nog een nieuwe verdieping hebben 

gebouwd, zitten 245 jongens en 178 

meisjes. Voor de jongens zijn er 7 toiletten 

en een urinoir. Dit zijn er genoeg en ze zijn 

nog in goede staat. Voor de 178 meisjes zijn 

er slechts 2 toiletten beschikbaar en voor alle 

leerkrachten ook 2. Bij dit project zijn de 2 

toiletten voor de leerkrachten toegevoegd 

aan de meisjes toiletten en is er een nieuw 

toiletgebouw met 4 toiletten voor de leraren gerealiseerd. Door de Lockdown afgelopen jaar 

is de bouw van het nieuwe toiletgebouw iets later gestart dan gepland, namelijk in juli. 

Uiteindelijk kon het nieuwe toiletgebouw toch zonder verdere problemen snel gerealiseerd 

worden en is het opgeleverd en ingezegend op 9 september 2021.  

Het project heeft uiteindelijk in totaal € 6.258 gekost. 
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Septictank in Ottanthangal Inzegening renovatie Ottanthangal 

PT Parru (11909) 

De zusters Franciscanessen hebben in 

PT Parru (Patsalatadiparru) een lagere 

school en een middelbare school voor 

jongens en meisjes waar Engelstalig 

onderwijs wordt gegeven aan 360 

meisjes en 250 jongens. Op het 

schoolterrein zijn 10 toiletten voor de 

meisjes en voor de jongens 4 toiletten 

en 9 urinoirs. Extra toiletten waren dus 

noodzakelijk. 

Voor dit project hebben wij dan ook een 

nieuw toiletgebouw gerealiseerd met 5 

toiletten en 7 urinals voor de meisjes en 

3 toiletten en 7 urinoirs voor de jongens. 

Hoewel de bouw van het nieuwe 

toiletgebouw verder gereed is, moeten 

op dit moment alleen nog de cabins 

geplaatst worden. 

 

 

Ottanthangal (11912) 

Op de boarding te Ottanthangal verblijven gedurende de schooltijden 15 jongens en 13 

meisjes. Aangezien de toiletruimtes van de boarding in zeer slechte staat waren, hebben 

we in 2018 een nieuw toiletgebouw gerealiseerd voor de jongens in de boarding. Echter de 

toiletruimte van de boarding voor de meisjes (nachttoilet) was ook in zeer slechte staat. De 

muren waren gescheurd en de toiletten verzakt doordat de afvoer bovengronds meteen uit 

de muur kwam. Vandaar dat we nu ook dit toiletgebouw gerenoveerd hebben. 

Voor de afvoer is er een nieuwe septic tank en een nieuwe zinkput (soak pit) aangebracht.  

De renovatie van de toiletten kost € 2.900, een nieuwe septic tank kost € 2.410 en de nieuwe 

zinkput € 630.  

Ondanks een bouwstop af en toe vanwege Corona 

vorderde het werk goed en op 11 september 2021 kon het 

gebouw feestelijk ingezegend worden. 

   

  

Inzegening bouwterrein P.T.Parru 

Begin van de bouw P.T.Parru 
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Onthullingsplaquette Vepery 

Herstelde en geschilderde muren Vepery 

Opgeleverde projecten Maintain & Renovate (M&R) 
 

Vepery (12112) 

Op het "St. Antony’s Home for Children" waar op dit moment ongeveer 50 kinderen 

verblijven moesten diverse onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. 

Een van de onderhoudswerkzaamheden was het vervangen van de kapotte bestaande 

gemetselde watertank. Hierdoor moest ook de onderliggende vloer en een deel van de 

veranda waar de watertank stond gerepareerd worden. Hierna is een nieuwe 

kunststofwatertank geplaatst en aangesloten op het huidige watersysteem.  

In de bestaande keukenmuur is een raam aangebracht van een bij een meter. Ook is de 

haardplek in de keuken gerepareerd. De diverse scheuren in de binnen- en buiten muren 

van de kostschool zijn opgeschoond en gevuld met kit. 

Kapot muggengaas is vervangen. Beschadigd pleisterwerk aan de buitenkant is door middel 

van kippengaas en pleister gerepareerd. De bestaande muren en plafonds van de 

kostschool zijn schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet. 

Omdat er door Corona geen kinderen op de kostschool aanwezig waren, konden de 

werkzaamheden vlug worden opgestart en uitgevoerd. 

Op 23 oktober 2021 werd het opgeknapte gebouw feestelijk ingezegend en werd er een 

herinneringsplaquette onthuld. 

De kosten voor deze onderhoudswerkzaamheden werden vooraf geschat op € 12.750. 

Tijdens de uitvoering bleek dat er veel extra schilderwerk nodig was. Op advies van de 

projectleiders hebben we besloten om ook dat werk maar meteen uit te voeren. Daardoor 

kwam er nog een bedrag van € 4.550 bij zodat het geheel op een totaal van € 17.300 

uitkwam 
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Omheiningsmuur in Vegiwada 

 

Vegiwada (12114) 

Hier ontstond een acuut probleem omdat de omheiningsmuur van het terrein van de zusters 

over een aanzienlijke lengte was ingestort.  

Hierdoor kwamen ongewenste dieren en mensen op het terrein. 

De zusters wilden graag dat de muur op korte termijn zou worden hersteld en uit India kwam 

een verzoek naar ons om dit project te financieren omdat de congregatie zelf in deze tijd, 

door Covid-19 beperkingen, zeer weinig inkomsten had.  

Na enig overleg en kijken waar er nog reserves waren in onze financiën, hebben we een      

– go- gegeven op dit project in november. 

De zusters hadden de aannemer Mastan al bereid gevonden om het geheel uit te voeren 

voor € 12.500 en hij zou ook direct aan het werk kunnen beginnen zodat het voor de 

jaarwisseling gereed zou zijn. 

Zo gezegd zo gedaan. De aannemer leverde keurig het werk op voor het einde van 2021 

en op deze manier hadden de zuster snel weer een veilig binnenterrein. 
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Walajabad inspectie van de bouw High School 

Walajabad, uitbreiding Primary School 

Opgeleverde projecten. Gebouwen.  
  

Walajabad (11801) 

Hier in Walajabad zijn we begin 2020 gestart met 

de bouw van een High School van twee 

verdiepingen. Het nieuwe gebouw bestaat uit 

twee klassen, een laboratorium, een 

administratieve ruimte en twee trappenhuizen. 

Het werk werd door aannemer Stephan 

uitgevoerd voor een ongeveer € 72.000. 

Door Covid-19 perikelen lag de bouw enige tijd stil 

maar uiteindelijk kon in mei 2021 aan de 

afwerking worden begonnen. Dit naar 

tevredenheid van de zusters die zoals op de foto 

te zien is voor de bouwinspectie zorg droegen. 

Het gebouw kon bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar van 2021 in gebruik worden genomen.  

Helaas waren door Covid-19 beperkingen de 

scholen op dat moment echter nog niet geopend, 

later in het jaar konden de klassen XI en XII weer 

naar school. Dankbaar werd er gebruik gemaakt 

van de nieuwe faciliteiten.  

 

 

Tevens liep er op dezelfde locatie een uitbreiding 

en opknapbeurt voor de ernaast gelegen Primary 

School. De uitbreiding bestond uit een extra klas 

op de eerste verdieping en een toiletruimte op de 

begane grond. Ook werd er een nieuwe trap 

gebouwd omdat de bestaande trap in slechte staat 

was en dus afgebroken moest worden. In augustus 

werd het werk na enige vertraging door Covid-19 

maar ook door te hoge grondwaterstanden 

opgeleverd. Alleen de toilet-cabines moesten nog 

geplaatst worden. De kosten voor deze uitbreiding 

en renovatie waren € 33.000 

 

In het totaal waren de kosten voor het gehele 

project Walajabad € 129.580. Onze Stichting heeft 

hier € 60.235 aan bijgedragen en de congregatie 

zelf € 69.345. 
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Het oorspronkelijke College gebouw met 2 verdiepingen 

Het nu uitgebreide 

Singampunari College 

gebouw met 3 verdiepingen 

Singampunari College Extension (11973) 

 

In de jaren 2015-2017 is in Singampunari 

het St. Joseph’s Arts & Science College 

for Women gerealiseerd. Het door 

Thomas Bouwprojecten gefinancierde 

deel daarvan kostte toen € 190.000. 

Nadat de benodigde goedkeuring kwam 

van de Onderwijs-autoriteiten, is het 

College in 2017 daadwerkelijk gestart 

met toen 100 eerstejaars-studenten. 

Ook in de college-jaren daarna werden 

ongeveer 100-125 studentes per jaar 

ingeschreven.  

Naast deze groei was er ook een uitbreiding van het aantal studierichtingen, en het plan in 

de toekomst boven op de Bachelor opleidingen ook Master opleidingen te verzorgen. Dat 

alles betekende dat er uitbreiding van ruimte nodig was. Dit was mogelijk door een extra 

(3e) verdieping bovenop het bestaande 2-verdiepingen gebouw te realiseren.  

Thomas Bouwprojecten heeft hiervoor in boekjaar 2020 € 80.000 ter beschikking gesteld, 

ontvangen van dezelfde sponsor die ook de eerste fase heeft mogelijk gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bouwproject is daadwerkelijk ook gestart in 2020.  

Bovenstaande fotos tonen de bouwwerkzaamheden in de loop van 2020. 

Mede als gevolg van Corona en daarmee samenhangende lockdowns en reisbeperkingen 

heeft de bouw wat langer geduurd dan oorspronkelijk gepland.  

De oplevering en inzegening heeft nu plaats gevonden op 6 november 2021. 
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Budalur. Inzegening van het bouwterrein 

Budalur. Het bouwterrein 

Projecten in aanbouw 
 

 

Budalur (12101) 

Dankzij een nalatenschap kregen wij de 

mogelijkheid om een nieuw schoolgebouw op 

de campus in Budalur te bouwen bestaande uit 

vier klassen en twee laboratoria. 

In maart is de ontwerptekening naar de 

constructeur gestuurd, zodat die de benodigde 

wapening kon berekenen. Hierna werd aan 

drie aannemers gevraagd om een offerte te 

maken. 

In april hebben we het werk gegund aan 

Stephen voor ongeveer € 100.000.  

Na de inzegening van het bouwterrein in april 

kon er gestart worden met de bouw van de 

school. 

De bouw startte voorbeeldig maar door Covid 

kwam er vertraging op de bouw.  

Zowel de uitvoerder als de verantwoordelijke 

zuster in Budalur werden getroffen door 

corona. 

Hierdoor heeft de bouw enkele weken stilgelegen. 

 

  

 

In augustus zijn de funderingen gestort en is er 

een begin gemaakt met het storten van de 

kolommen. Hierna werden de balken gestort.      

Nadat het casco klaar was kon dit dicht gemetseld 

worden en kon de verdiepingsvloer gestort 

worden. 

We verwachten dat de bouw in de loop van 2022 

kan worden opgeleverd.   
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Projecten in voorbereiding 

 
Nellai Town. 9e project Safe & Clean (11913) 

De school groeit en wil graag een uitbreiding met drie lokalen. Echter, alvorens dit te 

kunnen realiseren moeten eerst de huidige toiletten vervangen worden. Het plan is om er 

een nieuw gebouw neer te zetten met daarin 6 toiletten voor de meisjes. De toiletten van 

de meisjes zijn sterk verouderd en niet meer van deze tijd en ook de privacy op de 

toiletten moet verbeterd worden. 

De jongens zullen de bestaande voorzieningen blijven gebruiken. 

We maken gebruik van tekeningen die de zusters hebben laten maken.  

Hierop staat een gebouw met zes toiletten, drie wasbakken en een klaslokaal.  

We maken nu de fundering van het gehele gebouw, echter de afbouw van het klaslokaal 

zit niet in het plan. (Als we nu niet de hele fundering zouden maken zou later bij de bouw 

van het klaslokaal gegraven moeten worden meteen tegen het nieuwe gebouw aan met 

mogelijke verzakking tot gevolg).  

En de constructie wordt dusdanig sterk dat in de toekomst nog twee lokalen op de eerste 

verdieping gezet kunnen worden.          

De kosten voor fundering en nieuw toiletgebouw zijn begroot op €18.000. 

Micheal Babiyan is de aannemer die is geselecteerd.  

Begin 2022 zal de opdracht worden gegund. 

In de loop van 2022 zal bekeken worden of we budget kunnen vinden voor de bouw van 

het aangrenzende klaslokaal en de klaslokalen op de verdieping. 
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Plannen voor volgende projecten 

 

 
PT Parru M&R 12113  

Opknappen van de kostschool. 

 

Nellai Town.  

School met 3 klassen. 

 

Walajabad M&R  

Herstel van de compound Wall. 

 

M&R Projecten 

Diverse schilderklussen aan de gebouwen (5). 

 

 

Sterre Maessen en Jos Dijkers 

Projectteam Stichting Thomas Bouwprojecten 
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Jaarrekening 2021 

Aldus vastgesteld, dd. 12 april 2022 

 

                 

 

J.J.M. Braat W.J.M.H. Martens-Liefrink M.A.M. Vromans 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 

 

      
         

 

 

 

 

Stichting Thomas Bouwprojecten 
  

Secretariaat Wilma Martens Liefrink 

 Langeakker 29, 5735 HD  Aarle-Rixtel 

Telefoon +31 (0) 492 38 26 39 

Mobiel +31 (0) 6 2028 0243 

E-mail secretariaat@thomasbouwprojecten.nl 

Website www.thomasbouwprojecten.nl 

Rabobank IBAN : NL47 RABO 0149 3087 87 

ING IBAN : NL52 INGB 0000 3003 66 

 

Kamer van Koophandel Eindhoven nr. 41 09 25 42 

Fiscaal nummer ANBI (RSIN)                   8015.85.077 
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Balans per 31-12-2021    

 

 

  
31-12-
2021 

31-12-
2021   

31-12-
2020 

31-12-
2020 

  € €   € € 

Activa           

Liquide middelen   131.765     169.625 

Totaal activa   131.765     169.625 

            

Passiva           

Reserves en fondsen           

 Reserves           

    continuïteitsreserve 25.000     25.000   

    bestemmingsreserve onderhoud 2.944     20.000   

    overige reserves 49.186     51.774   

    subtotaal reserves   77.130     96.774 

            

Bestemmingsfondsen   18.167     -20.859 

Totaal Reserves en fondsen   95.297     75.915 

            

Langlopende schulden   16.000     32.000 

Kortlopende schulden   20.468     61.710 

Totaal passiva   131.765     169.625 
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Staat van baten en lasten 2021 

 

 

         

 Werkelijk 2021   Begroting 2021  Werkelijk 2020 

Baten: € €  € €  € € 
Donaties van particulieren 30.924      49.207  
Donaties van particulieren uit 
nalatenschappen 120.386        
Donaties van bedrijven 25.475      42.626  
Donaties van organisaties zonder         
winstoogmerk 33.000      27.325  
Som van de geworven baten  209.785   180.000   119.158 

Overige baten  4.000       2.000 

Som van de baten  213.785   180.000   121.158 
         

Lasten:         
Besteed aan doelstellingen         
Bouwprojecten direct 191.814   200.000   160.300  
Bouwprojecten indirect 0   250   550  
Overige bestedingen aan 
doelstellingen 583   500   1.488  

 192.397   200.750   162.338  
         
Wervingskosten 802   500   760  
Kosten beheer en administratie 863   1.650   1.389  
Som van de lasten  194.062   202.900   164.487 

         
Saldo voor financiële baten en 
lasten  19.723   -22.900   -43.329 

Saldo financiële baten en lasten  -341   -350   -353 

Saldo van baten en lasten  19.382   -23.250   -43.682 

         
Bestemming saldo van baten en 
lasten:         
Toevoeging/onttrekking aan:         
Bestemmingsreserves onderhoud  -17.056      - 

Overige reserves  -2.588      -487 

Bestemmingsfondsen  39.026      -43.195 

  19.382      -43.682 

         
Ratio's         
Effectiviteitsratio 
(bestedingen/baten)  90,0%      134,0% 
Besteding aan doelstellingen/som 
der lasten  99,1%      98,7% 
Wervingskosten/som van de 
baten  0,4%      0,6% 
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Toelichting op de jaarrekening 2021,  
 

Algemeen 

De balans per 31 december 2021 en de Staat van baten en lasten over 2021 zijn opgesteld 

conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven, 

hoofdstuk 640 C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven, verder specifiek hoofdstuk 650 

vanaf C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties. Daarmee geeft Stichting Thomas 

Bouwprojecten tevens invulling aan de eisen van het ‘Reglement en Bijlagen CBF-

Erkenning Goededoelenorganisaties’ van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 

zoals gepubliceerd op 10 november 2020 en welke gelden per 10 februari 2021. 

De jaarrekening 2021, bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten 

en lasten over 2021, is in overeenstemming met de bij de Richtlijnen aangegeven modellen. 

Gezien de beperkte omvang van de activiteiten is geen separaat kasstroomoverzicht over 

2021 opgesteld; deze zou ook geen aanvullende inzichten bieden. In de toelichting op de 

jaarrekening zijn de relevante mutatieoverzichten van reserves en fondsen opgenomen. 

 

Waarderingsgrondslagen 

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.  

De jaarrekening is opgemaakt in euro’s; er vinden geen transacties plaats in vreemde 

valuta. 

 

Reserves en fondsen 

Afhankelijk van de vraag wie heeft aangegeven waaraan middelen zullen of dienen te 

worden besteed, wordt gesproken van reserves respectievelijk fondsen. Wanneer het 

bestuur deze aanwijst is sprake van reserves. Wanneer door derden aan middelen een 

specifieke bestemming is gegeven (een geheel project of een deel daarvan) worden deze 

middelen toegevoegd aan de bestemmingsfondsen. Deze worden per project 

verbijzonderd. 

 

Reserves 

Het bestuur van een fondsenwervende instelling geeft door de benoeming van de reserves 

aan op welke wijze het bestuur de daartoe ter beschikking staande middelen wenst aan te 

wenden. De reserves worden onderverdeeld in: 

• Continuïteitsreserve. 

• Bestemmingsreserves. 

• Overige reserves. 

 

Fondsen 

Wanneer donateurs (een deel van) hun gift een specifieke besteding meegeven, wordt dit 

(deel) aangemerkt als “bestemmingsfonds”. Indien een actie voor een specifiek doel meer 

opbrengt dan voor dat doel benodigd is of aan een gift de bestemming ontvalt, wordt het 

meerdere bedrag niet langer onder het betreffende bestemmingsfonds, maar onder de 

reserves verantwoord dan wel in overleg met de betreffende donateur(s) aan een ander 

bestemmingsfonds toegewezen. 
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Schulden 

Zodra de opdracht tot uitvoering van een project is gegeven en de daarbij behorende 

verplichtingen zijn aangegaan worden de totaal geraamde kosten als schuld geboekt. 

Afhankelijk van de doorlooptijden van de projecten worden de schulden als langlopend 

(indien betrekking hebbend op perioden langer dan 1 jaar na balansdatum) of kortlopend 

(indien betrekking hebbend op perioden korter dan 1 jaar na balansdatum) verantwoord.  

Diezelfde definities van langlopend en kortlopend worden ook bij verkregen leningen 

toegepast. 

 

Toelichting op de Balans per 31 december 2021 
 

Vorderingen 

Er zijn geen vorderingen per balansdatum. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden op rekeningen bij de Rabobank en ING aangehouden. De 

banksaldi vallen onder het depositogarantiestelsel, waarbij tot € 100.000 per bank 

gegarandeerd wordt door De Nederlandsche Bank. Middels de spreiding over de 

bankrekeningen houdt het bestuur hier rekening mee. 

 

De stichting heeft geen beleggingen. De rente op de bankrekeningen was in 2021 nihil; wel 

zijn kosten verschuldigd over het aanhouden ervan. Het is niet uit te sluiten dat daarnaast 

in de toekomst een negatieve rente verschuldigd zal zijn. 

 

De liquide middelen worden aangehouden ten behoeve van de doelstelling van de stichting 

en zijn voldoende met het oog op de aangegane projectverplichtingen en uitstaande 

leningen. 

 

Reserves 

 

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve is gevormd om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst 

aan haar verplichtingen kan voldoen.  

 

Conform het vastgestelde beleid is deze reserve ook per ultimo 2021 weer op een niveau 

van € 25.000 gesteld. Dit niveau is in 2008 vastgesteld, gelet op mogelijke risico’s (onder 

andere prijs-, valuta- en kostenrisico’s). Het bestuur acht hiermee de continuïteit van 

activiteiten in voldoende mate gewaarborgd. 

 

Bestemmingsreserve onderhoud 

De stichting kent een bestemmingsreserve onderhoud. De bestemmingsreserve is geen 

verplichting die de stichting is aangegaan. De stichting voelt zich verantwoordelijk voor deze 

kosten, maar is van oordeel dat de congregatie in India in toenemende mate haar 

verantwoordelijkheid in deze moet nemen, onverlet het daartoe in 2021 door de stichting 

aangevangen en in 2022 voortgezette Maintain & Renovate programma. 
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Hoewel de onderhoudsuitgaven in recente jaren beperkt bleven en de congregatie in 

toenemende mate in de ogen van het bestuur zelf voor onderhoud zal dienen zorg te dragen, 

meent zij dat de noodzaak tot onderhoud onverminderd aanwezig is. Vanwege de beperkte 

financiële mogelijkheden van de congregatie, mede veroorzaakt door de Covidepidemie, en 

de noodzaak tot dringende herstelwerkzaamheden, heeft het bestuur gemeend een bedrag 

van € 17.056 te moeten onttrekken aan de bestemmingsreserve onderhoud ten behoeve 

van de financiering van een tweetal Maintain & Renovate projecten. Zij beoogt daarmee een 

juiste en doelmatige besteding van het grootste gedeelte van deze reserves.  

 

Overige reserves 

De overige reserves vormen een buffer om urgente nieuw te starten projecten, waarvoor 

nog onvoldoende donaties zijn ontvangen, te kunnen financieren, om tegenvallers bij de 

uitvoering van projecten te kunnen opvangen of andere dringende hulp te kunnen verlenen. 

Tevens kunnen de overige reserves worden besteed aan het geven van algemene 

voorlichting teneinde het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor de 

ontwikkelingsproblematiek in India en het werk van de stichting te bevorderen. 

 

Specificatie overige reserves   

 € € 

Stand 1-1-2021  51.774 

Saldo van baten en lasten 19.382  
Mutatie bestemmingsreserves 
onderhoud 17.056  
Mutatie bestemmingsfondsen -39.026  

Exploitatieresultaat  -2.588 

Stand 31-12-2021  49.186 

 

Bestemmingsfondsen 

Veel donateurs doen giften die geoormerkt zijn voor een specifiek project. Middels 

toevoeging aan de bestemmingsfondsen worden de geoormerkte gelden door het bestuur 

gereserveerd voor het bedoelde project. Nadat het bestuur een project voteert (accordeert 

voor uitvoering), worden de middelen overgeboekt naar de positie schulden. De gelden 

worden a tempo van de voortgang van de projecten op de bouwplaatsen uitbetaald aan 

India. 

 

De bestemmingsfondsen zijn in het boekjaar met € 39.026 toegenomen, voor € 17.971 

veroorzaakt doordat de voteringen aan projecten (directe bestedingen aan bouwprojecten) 

lager waren dan de ontvangen giften en donaties, anderzijds voor € 21.056 uit overige baten 

en de eerder genoemde onttrekkingen aan de bestemmingsreserve onderhoud. Voor 

meerdere Safe & Clean projecten zijn in het boekjaar grote bedragen beschikbaar gesteld. 

Bijzonder dit boekjaar is de ontvangst van een particuliere nalatenschap, welke conform de 

wens van de overledene ten goede gekomen is aan de bouw van een school te Budalur. De 

tevens uit deze nalatenschap verkregen vorderingen uit hoofde van een geldlening, welke 

jaarlijks met het vervallen van de termijnen in de jaarrekening worden verantwoord, worden  

gereserveerd voor additionele bestedingen te Budalur.   
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De bestemmingsfondsen zijn als volgt samengesteld: 

 

Bestemmingsfondsen 2021      

   bedragen in €  Saldo Bij Bij/Af    Af Bij/Af Saldo 

nummer projectnaam 1-1-2021 donaties reserves voteringen allocatie 
31-12-

2021 

10000 Algemeen             -     1.796           -   - 500           -        1.296  

10100 Bijzonder - eenmalig 

Covid-19            -    20.000  -   -20.000            -                - 

10293 Opleiding Girls div -                         3.720  -     -3.720  - - 

10138 PT Parru   4.428  - - -    -4.428 - 

11510 Nagapatnam   1.663  - - -          -      1.663  

11901 S&C Algemeen  21.050  - - -  -14.577     6.473  

11902 S&C Srikalahasti - - - - -  - 

11903 S&C Pathiyavaram - - - -350       350  - 

11904 S&C Thiruvalanturai - - -      3.535  -3.535  - 

11906 S&C Chebrolu - - -   -1.201    1.201  - 

11907 S&C Olagadam - - - - - - 

11908 S&C Pannaikadu - - - - - - 

11909 S&C PT Parru -   26.008  -  -33.000    6.992  - 

11910 S&C Vegiwada - - -   -3.197    3.197  - 

11911 S&C Avadi - - - - - - 

11912 S&C Ottantanghal - - -  -6.000    6.000  - 

11913 S&C Nellai Town -   13.200  - -  4.800    18.000  

11973 Singampunari College 

Extension  -48.000   16.000  - - - -32.000  

12101 Budalur - 100.000  - -100.000  - -  

12102 Budalur diversen -   20.385  - -  -     20.385  

12110 M&R Algemeen -     8.675     4.000  - -10.325      2.350  

12111 M&R Avadi (FSJ) - - - - - - 

12112 M&R Choolai/Vepery - -  6.856    -17.181  10.325  - 

12113 M&R P.T. Parru - - - - - - 

12114 M&R Vegiwada 

Compound wall-2 - -  10.200    -10.200  - - 

               

 Totaal  -20.859  

  

209.785    21.056  

  -

191.814          0      18.167  

               

 

Subtotaal S&C (Safe & 

Clean) Programma 

        

21.050  

        

39.208  

                   

-    -40.213  

          

4.428  

        

24.473  

 

Subtotaal M&R (Maintain 

& Renovate) Programma 

                   

-  

          

8.675  

        

21.056    -27.381  

                   

-  

          

2.350  
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Schulden  

 

Zodra een project wordt gevoteerd en derhalve verplichtingen worden aangegaan, worden 

de bedragen voor de betreffende bouw- en andere kosten uit de bestemmingsfondsen 

gelicht en als schuld geboekt.  

 

Afhankelijk van de doorlooptijden van de projecten worden de schulden als langlopend 

(indien betrekking hebbend op perioden langer dan 1 jaar na balansdatum) of kortlopend 

(indien betrekking hebbend op perioden korter dan 1 jaar na balansdatum) verantwoord. 

 

De zowel onder de langlopende als onder de kortlopende schulden verantwoorde bedragen 

inzake “Singampunari College Extension”, tezamen € 32.000 groot, betreffen geleende 

gelden, waarvan de aflossingen gedekt worden door een toegezegde periodieke schenking. 

Deze komt ten goede aan het gelijknamige bestemmingsfonds. Deze schulden buiten 

beschouwing latende, zijn er geen overige schulden inzake de projecten, welke derhalve, 

voor zover toegezegd, volledig gefinancierd zijn. 
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Schulden 2021        

  bedragen in €         

    Saldo   Bij   +/-   Af     Saldo  

nummer  projectnaam  
1-1-
2021 

 
Voteringen  

Overboekin
gen  

Uitbetalin
gen  

 Overige 
mutaties  

31-12-
2021 

 Langlopende schulden              
11973 Singampunari College 

Extension  
           

32.000  
                      

-  
                      

-     -16.000  
                      

-  
           

16.000  

 

Subtotaal Langlopende 
schulden  

           
32.000  

                      
-  

                      
-  

         -
16.000  

                      
-  

           
16.000  

              

 Kortlopende schulden              

10000 Algemeen  -         500  -     -500  - - 

10293 Opleiding Girls div  -      3.720  -    -3.720  - - 

10100 Bijzonder - eenmalig Covid 19  -    20.000  -  -20.000  -  
11501 1501-1506 Div Kleine 

Projecten   4.000  - - -   -4.000  - 

11903 Safe & Clean Pathiyavaram  -           350  -       -350  - - 

11904 Safe & Clean Thiruvalanturai  19.000       -3.535          3.535   -19.000  - - 

11906 Safe & Clean Chebrolu   5.000         1.201         -338      -5.863  - - 

11909 Safe & Clean PT Parru  -        33.000  -   -33.000  -  

11910 Safe & Clean Vegiwada  16.500         3.197  3.197  16.500  - - 

11912 Safe & Clean Ottanthangal  -       6.000  -     -6.000  - - 
11973 Singampunari College 

Extension   16.000  - - - - 16.000  

12101 Budalur -     100.000  - -100.000  - - 
12112 Maintain & Renovate 

Choolai/Vepery -  
         

17.181  -  -17.181  - - 
12114 Maintain & Renovate 

Vegiwada Compound wall-2 - 
           

10.200  -    -10.200  - - 

 Voteringen bouwprojecten  -     191.814  -  --  - - 

             

 Acc  Accountantskosten   1.210             968  -     -968     -242        968  

 Vooruitontvangen Thomas 6  -- - -     3.500  -     3.500  

 Overige  -         968  - -  -    4.468  

               

 

Subtotaal Kortlopende 
schulden  

           
61.710  

        
192.782  

                      
-  -233.282     -4.242  

           
20.468  

                       

 Totaal Schulden  
           

93.710  
        

192.782  
                      

-  -249.282    -4.242  
           

36.468  

        

 

Subtotaal Safe & Clean 
Programma 

          
40.500  

          
40.213  

                     
-     -80.713  

                     
-  

                     
-  

 

Subtotaal Maintain & 
Renovate Programma 

                     
-  

          
27.381  

                     
-     -27.381  

                     
-  

                     
-  
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Toelichting op de Staat van baten en lasten 2021 
 

 

Baten 

De baten uit eigen fondsenwerving bestaan volledig uit donaties en giften en bedroegen in 

het boekjaar € 209.785, verdeeld over de categorieën schenkers zoals aangegeven in de 

staat van baten en lasten en toegewezen aan de projecten zoals vermeld in het overzicht 

van de bestemmingsfondsen. De baten zijn ruim boven de begroting van € 180.000 

uitgekomen, met name veroorzaakt door een eenmalige bijzondere gift in het kader van de 

Covidepidemie.  

 

Het is verheugend te zien dat we wat betreft fondsenwerving op een goed en effectief niveau 

kunnen blijven opereren. Dit laat zien dat een aantal bestaande en nieuwe sponsoren de 

projecten van de stichting in ruime mate met hun (blijvende) bijdragen ondersteunen. 

Namens iedereen, en vooral de kansarme kinderen in India, willen wij aan deze sponsoren 

wederom onze grote dank betuigen. 

 

 

Overige baten 

Uit een resterend saldo van een aantal afgeronde kleinere projecten is eenmalig een niet 

besteed bedrag vrijgevallen als overige baten. 

 

 

Lasten 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. In het 

geval van projectkosten is dat het moment van votering door het bestuur. In alle andere 

gevallen is dat het moment van uitgave, met als enige uitzondering de accountantskosten, 

welke ten laste van het boekjaar gereserveerd worden. 

 

Onder de bestedingen aan doelstellingen zijn directe lasten voor bouwprojecten begrepen. 

Dit betreft de votering van gelden door het bestuur ten gunste van de projecten. De feitelijke 

bestedingen aan de projecten geschieden door onze partnerorganisatie in India (de Zusters 

Franciscanessen in Chennai), nadat zij van ons de daarvoor benodigde financiële middelen 

hebben ontvangen. 

De wervingskosten betreffen met name aansluitkosten bij organisaties ter erkenning en 

ondersteuning. 

De kosten voor beheer en administratie betreffen de kosten voor onder meer de externe 

accountant ter verkrijging van een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening, kosten voor 

assurantiën en porti. 

De financiële baten en lasten behelzen de kosten van de banken voor het aanhouden van 

de bankrekeningen en het verrichten van (internationale) overboekingen.   
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In tegenstelling tot 2020 heeft de stichting in het verslagjaar geen THOMAS-magazine 

uitgebracht. De zesde uitgave is begin 2022 verschenen en is zoals gewoonlijk gericht op 

het verschaffen van voorlichting over de noden in India en de activiteiten van de stichting. 

Deze uitgave is volledig gesponsord door één vaste donateur en zal derhalve niet ten laste 

komen van de projectbestedingen. 

 

De effectiviteitsratio, uitgedrukt in het verhoudingscijfer “Besteed aan doelstellingen als % 

van de Som van de baten” is 90% doordat de ontvangen donaties enigszins hoger zijn dan 

de bestedingen aan projecten. Het verschil is ten goede gekomen aan het saldo van de 

bestemmingsfondsen en is daarmee gereserveerd voor latere projectbestedingen. 

De doelstellingsratio, uitgedrukt in het verhoudingscijfer “Besteed aan doelstellingen als % 

van de Som van de lasten” bedraagt ruim 99%. Onze organisatiekosten in 2021 blijven dus 

beperkt tot een kleine 1% van de totale lasten.  

De wervingskostenratio tenslotte, uitgedrukt in het percentage van de wervingskosten ten 

opzichte van de baten, bedraagt slechts 0,4% en benadrukt nogmaals de erg sterke 

doelmatigheid van de werving.  

Wij zijn verheugd dat elke gedoneerde euro bijna volledig aan de doelstellingen ten goede 

is gekomen.  

 

 

 

Uitvoering projecten 

Aan bouwprojecten is in het boekjaar € 191.814 besteed, zoals verder gespecificeerd in het 

overzicht van de schulden onder Voteringen.  

 

 

 

Bezoldigingen 

Bestuursleden en de leden van het projectteam ontvangen voor hun inzet en 

werkzaamheden geen vergoeding. 

 

 

 

Saldo van baten en lasten 

Het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2021 bedraag € 19.382. Van dit resultaat 

komt € 39.026 ten goede van de bestemmingsfondsen, € 17.056 ten laste van de 

bestemmingsreserve onderhoud en € 2.588 ten laste van de overige reserves.  

In de begroting was een negatief resultaat voorzien van € 23.250, belangrijk lager dan het 

gerealiseerde resultaat. Dit verschil is veroorzaakt door enerzijds wat lagere bestedingen 

dan begroot, maar anderzijds vooral door hogere opbrengsten aan donaties dan voorzien.  
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Meerjarenoverzicht 

Omwille van vergelijkbaarheid over de jaren heen en het weergeven van tendensen is 

hieronder een meerjarenoverzicht opgenomen. 

 
Staat van baten en lasten, 
meerjarenoverzicht                  

   (bedragen in € 1.000)                  

 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 

Baten:                  

Donaties van particulieren 31  49  73             
Donaties van particulieren  
uit nalatenschappen 120  0  0             

Donaties van bedrijven 26  43                 
Donaties van organisaties  
zonder winstoogmerk 33  27  27             

Som van de geworven baten 210  119  100  117  133  117  163  108  102 

Overige baten 4  2  4  0  0  4  4  2  44 

Som van de baten 214  121  104  117  133  121  167  110  146 
                  

Lasten:                  

Besteed aan doelstellingen                  

Bouwprojecten direct 192  160  97  69  158  99  212  63  155 
Overige bestedingen  
aan doelstellingen 1  2  0  0  1  6  1  1  1 

 193  162  97  69  159  105  213  64  156 

Wervingskosten 1  1  2  1  3  0  0  1  1 

Kosten beheer en administratie 1  2  3  3  2  2  3  3  3 

Som van de lasten 195  165  102  73  164  107  216  68  160 
                  

Saldo van baten en lasten 19  -44  2  44  -31  14  -49  42  -14 

                  

                  

Ratio's                  

Effectiviteitsratio                   
    Besteed aan doelstellingen/ 
    Som van de baten 90%  134%  93%  59%  120%  87%  128%  58%  107% 

Doelstellingsratio                  
    Besteed aan doelstellingen/ 
    Som van de lasten 99%  99%  96%  95%  97%  98%  99%  94%  98% 

Wervingskostenratio                  
    Wervingskosten/ 
    Som van de baten 0%  1%  2%  1%  2%  0%  0%  1%  1% 

 

 

 

 

Namens het bestuur van Stichting Thomas Bouwprojecten,  

Snam Vromans,  

penningmeester.  
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Beoordelingsverklaring  
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Begroting 2022 

Begroting Staat van baten en lasten 
2022         

 Begroting 2022  Werkelijk 2021  Begroting 2021 

 € €  € €  € € 

Baten:         

Donaties van particulieren    30.924     
Donaties van particulieren uit 
nalatenschappen    120.386     

Donaties van bedrijven    25.475     
Donaties van organisaties  
zonder winstoogmerk       33.000     

Som van de geworven baten  80.000   209.785   180.000 

Overige baten      4.000     

Som van de baten  80.000   213.785   180.000 
         

Lasten:         

Besteed aan doelstellingen         

    Bouwprojecten direct 80.000   191.814   200.000  
    Bouwprojecten indirect 0   0   250  
    Overige bestedingen aan   
    doelstellingen 500   583   500  

 80.500   192.397   200.750  
         

Wervingskosten 700   802   500  
Kosten beheer en administratie 1.300   863   1.650  
Som van de lasten  82.500   194.062   202.900 

         
Saldo voor financiële baten en 
lasten  -2.500   19.723   -22.900 

Saldo financiële baten en lasten  -350   -341   -350 

Saldo van baten en lasten  -2.850   19.382   -23.250 

 

 

 

 

Toelichting op de begroting 2022 

 
Algemeen 

De begroting voor komend jaar is gebaseerd op de op pagina 19-21 beschreven en verder 

schematisch op pagina 37 weergegeven planning van bouw- en onderhoudsprojecten 2022. 

Deze is op haar beurt afgeleid van enerzijds de prioriteitenlijst die is opgesteld door de 

leiding van de congregatie in samenspraak met de projectleiders van de stichting, 

anderzijds van de reëel te verwachten ter beschikking komende middelen uit donaties, 

reserves en fondsen. 
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Het plan geeft de verwachting weer ten aanzien van de realisatie en voorbereiding van 

bouwprojecten in 2022. De begroting is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 7 

december 2021. 

Som van de geworven baten 

Het hiervoor begrote bedrag van € 80.000 zal naar verwachting ook in 2022 weer bestaan 

uit donaties van particulieren, bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk. Het begrote 

bedrag is gestoeld op basis van in het verleden ontvangen donaties, aangepast aan 

toekomstverwachtingen conform de schenkingstendensen. 

 

 

Lasten: besteed aan doelstellingen 

Ten aanzien van de bestedingen aan bouwprojecten is bij het vaststellen van de begroting 

de volgende projectportefeuille verondersteld:  

 

 

 
 

Daarnaast zijn enkele kleine bedragen opgenomen voor verslaggeving en voorlichting.  

Verondersteld wordt dat het onderhoud van de website, net als de uitgave van de THOMAS, 

ook komend jaar weer vrijwel kosteloos kan worden gerealiseerd door inspanning van 

vrijwilligers en door de bijdragen van sponsoren die specifiek in geld of natura willen 

bijdragen.  

 

 

 

Lasten: wervingskosten en kosten beheer en administratie 

De wervingskosten en die voor beheer en administratie zullen ook in 2022 ongeveer op het 

niveau van eerdere jaren blijven, mede dankzij de bevoordelende instelling van derde 

partijen, welke gratis dan wel tegen lage kosten diensten voor ons verlenen. Hiermee 

kunnen wij blijven vasthouden aan ons beleidsvoornemen om de beheers- en 

administratiekosten van de stichting laag te houden en de van sponsoren ontvangen 

middelen maximaal direct ten gunste te laten komen aan onze doelgroep van kansarme 

kinderen in India. 

 

 

  

STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN  

Planning projecten 2022 volgens Begroting 2022
project- besteed te besteden

Project Project bedrag  in 2021 in 2022 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023

nr naam € € € Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

11913 Safe & CleanNellai Town 18.000 18.000

12101 Schoolbuilding Budalur 100.000 100.000 0

12113 Maintain & Renovate P.T. Parru 20.000 20.000

12114 Maintain & Renovate Walajabad A 8.600 8.600  

12115 Maintain & Renovate Walajabad B 2.750  2.750  

12116 Maintain & Renovate Vegiwada 3.600 3.600  

12xxx Maintain & Renovate Other Projects 27.050 27.050     
       

Totaal 180.000 100.000 80.000
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Financiële baten en lasten 

Van financiële baten zal in 2022, net als in 2021, geen sprake zijn, daar enerzijds de 

stichting geen middelen inzet voor beleggingen, anderzijds de financiële instellingen geen 

rente meer vergoeden over positieve banktegoeden. 

De financiële lasten in de vorm van de kosten voor het aanhouden van de bankrekeningen 

en het verrichten van (internationale) overboekingen zullen helaas niet afnemen. 

 

 

Resultaat 

Het voorziene resultaat voor 2022 zal als saldo van baten en lasten naar verwachting 

uitkomen op een kleine € 3.000 negatief, te dekken uit de overige reserves. 

  

Gegeven de solide vermogens- en liquiditeitspositie van de stichting houdt deze begroting 

geen risico’s in. Bovendien hanteert de stichting een dermate flexibel beheermodel dat bij 

een onverhoopt tegenvallend bedrag aan baten dan wel een latere ontvangst daarvan, ook 

de uitgaven dienovereenkomstig aangepast respectievelijk getemporiseerd kunnen 

worden.  

 

 

 

 

Namens het bestuur van Stichting Thomas Bouwprojecten,  

Snam Vromans,  

penningmeester.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

JAARVERSLAG 2021     39 

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 

boardings 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  leidt tot een goede kwaliteit onderwijs, 

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

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

leerlingenaantallen te huisvesten (circa 70 scholen, circa 50.000 leerlingen en circa 20 

boardings). Belangrijk hierbij 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. 

 

Organen van de stichting  

 

Per 31 december 2021 kent de stichting de volgende organen: 

• Bestuur 

• Projectteam 

• Raad van Advies 
 

http://www.thomasbouwprojecten.nl/
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Het bestuur is het rechtsgeldige bestuurs- en besluitvormingsorgaan van de stichting en 

vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. 

 

Het projectteam.  De leden van het projectteam worden benoemd door het bestuur. 

De taak van het projectteam is primair het ontwerpen van bouwwerken, de bouwtekeningen 

en bestekken, het aanbesteden en het opleveren van de bouwwerken evenals het zo 

mogelijk ter plaatse controleren van de bouwwerken. Het team adviseert het bestuur met 

betrekking tot omvang en tijdstip van de betalingen aan de congregatie in India. 

 

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’. 

 

 
 

 

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

aangesloten bij en gecertificeerd door de 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”. 
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Nevenfuncties       

De leden van bestuur, projectteam, en raad van advies vervullen geen relevante 

nevenfuncties die op enigerlei wijze zouden kunnen conflicteren met de belangen van de 

stichting en haar begunstigden. 

 

 

Sustainable Development Goals 

 

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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Gerealiseerde projecten t/m 31-12-2021 
      

 
Totaal:  

€ 
4.474.357 

Nr. Naam project Locatie project Opgeleverd Kosten  

11903 Boarding: wasgebouw met 4 badcabines 
en wastafels 

Pathyavaram 2021 € 6.350 

11904 
Boarding: toiletgebouw, 10 toiletten, 7 
douches Thiruvalanturai 2021 € 23.900 

11906 School: toiletgebouw, 4 toiletten Chebrolu 2021 € 6.258 

11910 School: toiletgebouw, 10 toiletten Vegiwada 2021 € 25.697 

11912 Boarding: toiletgebouw, renovatie Ottantanghal 2021 € 6.000 

12112 Boarding: onderhoud Choolai/Vepery 2021 € 17.181 

12114 School: herstel muur Vegiwada  2021 € 10.200 

11801 Schoolgebouw Walajabad 2021 € 60.235 

11973 College: uitbreiding met verdieping Singampunari 2021 € 80.000 

11909 School: Toiletgebouw, 8 toiletten P.T. Parru 2021 € 33.000 

11902 School: toiletgebouw 12 toiletten Sri Kalahasti 2020 € 35.200 

11911 Boarding: verbetering waterafvoer Avadi 2020 € 9.000 

1701 Verdieping op school, 4 klassen Chebrolu 2019 € 50.000 

1703 Toiletgebouw jongensboarding Oddanthangal 2018 € 10.000 

1643 Verdieping op school, 4 klassen Pannaikadu 2018 € 65.000 

1601 Uitbreiding  school, 4 klassen Sri Kalahasti 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 
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114 Uitbreiding kindertehuis Pathiavaram 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 Pathiavaram 2012 € 2.700 

126 Schappen meisjesboarding Damaracherla 2012 € 500 

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 Pathiavaram 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 
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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 

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 



 

 

 

       

 

JAARVERSLAG 2021     45 

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 

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 

          

   Totaal:  
€ 

4.474.357 
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Locatiekaart projecten 2021 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


