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Inleiding 

 Safe&Clean: naar veiliger, hygiënischer en voldoende sanitaire 

voorzieningen voor 2300 kinderen 
Op de verjaardag van Mahatma Gandhi op 2 oktober in het jaar 2014 kondigde premier 

Narendra Modi zijn ‘Swachh Bharat’ missie aan: Schoon India, om een einde te maken 

aan wildpoepen en wildplassen. De overheid maakte plannen om 111 miljoen toiletten te 

bouwen in rurale gebieden vóór de 150e verjaardag van Gandhi in 2019. 

Zeker 90 miljoen toiletten zijn er gerealiseerd per eind 2019. 

Ook scholen en instellingen mogen niet achterblijven. In de staat Tamil Nadu bijvoorbeeld 

heeft nog altijd 3.5% van de scholen geen toilet en bijna 30% van de toiletten functioneert 

niet. 

De Stichting Thomas Bouwprojecten werkt ruim 25 jaar samen met de congregatie 

Franciscanessen van St. Joseph in Chennai. Zij beheren 50 scholen en 20  kindertehuizen 

voor ruim 50,000 kinderen, veelal afkomstig uit arme families. Met behulp van de donaties 

uit Nederland hebben we meer dan 100 projecten ter waarde van 4.1 miljoen euro 

gerealiseerd. 

Ook bij de scholen van de congregatie is er achterstand. In het verleden werd bij de 

verdeling van beperkte investerings- en onderhoudsmiddelen dikwijls prioriteit gegeven 

aan goed onderwijs en veilige kindertehuizen boven verbetering van sanitaire 

voorzieningen. 

De stichting Thomas Bouwprojecten heeft in de afgelopen 10 jaar al 15 projecten 

gerealiseerd die een verbetering van sanitair, was of watervoorzieningen tot doel hadden, 

zoals bijvoorbeeld in Vandavasi (2014) en Perambalur (2017). 

Graag willen we de situatie voor die scholen en kindertehuizen waar ernstige gebreken 

aanwezig zijn in relatief korte tijd met prioriteit verbeteren. Samen met de congregatie 

hebben we 10 locaties uitgekozen die hiervoor in aanmerking komen. 
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Toiletgebouw voor de school in P.T. Parru 

 

De school 

 

 

Het oude toiletgebouw waarnaast het nieuwe zal worden neergezet 

 

P.T.Parru (Patsalatadiparru) is een dorp gelegen nabij de stad Ponnur in de deelstaat 
Andhra Pradesh, op zo’n 400 km ten noorden van Chennai, vanwaar deze plaats met de 
trein in 6 uur kan worden bereikt. De zusters Franciscanessen van St. Joseph hebben 
daar een lagere en een middelbare school voor jongens en meisjes waar Engelstalig 
onderwijs wordt gegeven (zgn. English medium). 

Er is ook een kindertehuis voor meisjes waarvan de ouders vrijwel allemaal landarbeiders 
zijn, zonder eigen land en zeer arm. Ook zijn er een aantal wezen en halfwezen. 8 
klaslokalen van de school zijn door ons in 2012 gerealiseerd. Het toiletgebouw is van 1999 
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en de boarding van 1996. In 2019 zijn er een aantal reparaties en schilderwerk op de 
school, alsmede reparaties aan het oude toiletgebouw, gerealiseerd met financiële hulp 
van de stichting Amaidhi. 

De zusters hebben hun vestiging naast die van de paters Salesianen die een kindertehuis 
voor jongens hebben, die ook naar de school van de zusters gaan. Zusters en paters 
werken nauw samen voor het welzijn en de toekomst van de kinderen rond P.T. Parru. 

Op de English Medium school zitten 360 meisjes en 250 jongens. 

De meisjes hebben de beschikking over 10 toiletten, voor de jongens zijn er 4 toiletten en 

9 "urinals". De toiletten zijn echter in deplorabele toestand. Alle voorzieningen moeten 

vernieuwd worden en de jongens- en meisjestoiletten gescheiden. Rekenend met de 

meest recente overheidsregels is de vraag. 

Er is dus een dringende noodzaak voor een uitbreiding van de toiletten bij deze school. 

We gaan hier een nieuw toiletgebouw neerzetten met 5 toiletten en 7 urinals voor de 
meisjes en 3 toiletten en 7 urinals voor de jongens. 

In augustus 2021 werd de bouwplaats gezegend en kon de bouw beginnen. 

 

 

 

Financieel 

 
 

 

  

De prijs voor Pt Parru is als volgt opgebouwd gebouw voor 8 toiletten en 14 urinals 

INR € (1€= 89INR)

Begroting Aannemer Mastan 2.090.000 23.500,00 €

Septictank + Waterbassin 125.000 1.400,00 €

Cabins 22X 649.000 7.300,00 €

Subtotaal                                                          2.864.000 32.200,00 €

Onvoorzien    10%   286.000 3.200,00 €

Totaal                                                                    3.150.000 35.400,00 €

Gevoteerd 33.000,00 €

Werkelijk Aanneemsom 2.215.000 25.533,14 € (1€= 86,75 INR)

Extra afbraak kosten 65.700 757,35 €

Cabins 22X 750.362 8.649,71 €

Totaal kosten 3.031.062 34.940,20 €

Overgemaakt 2.862.609 33.000,00 €

Tekort 168.453 1.941,82 €
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Verloop van het project in de tijd 

 

3 november 2020: de definitieve indeling voor  8 toiletten en 14 urinals ontvangen. 

9 maart 2021: Sterre Maessen heeft de ontwerptekening gemaakt. 

13 april 2021: de scope wordt uitgebreid met een sceptic tank en een soak pit. 

1 juli 2021: offertes ontvangen, aannemer Mastan krijgt de opdracht. 

13 juli 2021: we voteren €33.000 voor het project, maar houden wel rekening met een 

maximaal onvoorzien bedrag van €2.000. Om de opdracht te kunnen geven maken we 

€16.500 over naar India. 

5 oktober 2021: het werk is voor 75% klaar en we besluiten de resterende €16.500 ook 

over te maken. 

3 februari 2022: na lang wachten zijn de wascabines aangekomen en worden 

geïnstalleerd. 

10 maart 2022: wascabines gereed en plechtige inzegening.  

 

 

Afronding van het project. 

Het project heeft twee onverwachte kostenposten: 

1. Er is ruim €700 nodig voor het afbreken van een afdak waar de bussen onder staan. Er is 
blijkbaar niet voldoende ruimte om het nieuwe gebouw te plaatsen. Dit is niet met ons 
besproken. Ook heeft dit tot gevolg dat de bus een ander afdak elders moet krijgen. 
Hiervoor moet de congregatie extra fondsen vinden. 

2. Een kostenoverschrijding van €2000 vanwege een hogere prijs van de cabines.  
11 april 2022: het bestuur voteert het tekort van  €2000 uit het bestemmingsfonds voor 

Sanitairprojecten en sluit hiermee het project af. 

 

 

Wij bedanken al onze sponsoren voor hun gulle donaties en medeleven met dit project 

gedurende de Corona lock down. 

 

Namens het bestuur, 

Jos Dijkers, projectleider 

Sterre Maessen, projectleider 

Leo Verhagen, bestuurslid 
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Het project in beeld 

 

 

Augustus 2021: Bouwterrein en locatie nieuwbouw 

 

 

September 2021: Vlechtwerk beton 
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September 2021: ruwbouw 

 

Oktober 2021: ruwbouw, afwerking buitenkant 
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Oktober 2021:  soakpit en sceptic tank 

 

Oktober 2021: gebouw en schilderwerk gereed 
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Oktober 2021: Toiletten geplaatst 

 

 

Februari 2022: eindelijk zijn de scheidingswanden aangekomen 
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10 maart 2022: plechtige inzegening 

 

 

10 maart 2022: plaquette 
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10 maart 2022: inzegening 

 

10 maart 2022: interieur 
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Het oude en het nieuwe gebouw 


