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1. Travel  Program of Jos Dijkers  17 Mei 2022 - 01 June 2022 
Tuesday. 17-05-2022      -Departure : Dusseldorf  8.35h  Flight LH 75    Arrival : Frankfurt 09.25h                                                                                                                                                                               

   - Departure : Frankfurt  10.45h Flight LH 758  Arrival : Chennai   23.50 

Wednesday. 18/05/22  - Morning: Meeting in the Generelate with the councillors and the superior                                                                                                       

General. Afternoon to Trichy to sleep there on the way to Singampunari. 

Thursday. 19/05/22  - Singampunari visit new part of the building. 

Friday. 20/05/22 -Nellai Towm visit the construction site and see what is possible for building a 

school there. 

Saterday. 21/05/22 -Trichy/Budalur visit and check the construction site of the new school under 

construction.                                                                                                                                                                                

Sunday. 22/05/22 - Pathiavaram inspection of the newly made toilet building and then to 

Acharapakkam and meet the student Subash.   

Monday. 23/05/22 -Walajabad visit and inspect newly built High – and Primary school,  to 

Chennai 

Tuesday. 24/05/22 - Chebrole inspection of the new Toilet building and to P.T.Parru meet the 

students Stella Mary and Vyshnavi. 

Wednesday.25/05/22 - P.T.Parru inspection of the new Toilet building and what work is required to 

carry out repair and maintenance of the boarding school. 

Thursday. 26/05/22 -Vegiwada inspection of the new compound wall and what work is needed to 

carry out painting of the boarding school. 

Friday.27/05/22 - Back to Chennai and Mugalivakkam to meet Infant Joshan. 

Saterday. 28/095/22    -Ottantangel inspection of the Toilet renovation and meet the students 

Bhavani,Kamatchi,Arusha and Shivani. 

Sunday.29/05/22 - Egmore meet the Student Devi M. in Vepery meet the student Raishma and 

Meneka 

Monday 30/05/18 - Cheyyar what work is required to carry out painting of the boarding school. 

Tuesday. 31/05/22 - Shopping / Final meeting with Council 

Wednesday.01/06/22 - Departure: Chennai T4  01.50h Flight. LH 0759 Arrival : Frankfurt   08.25h                          

- Departure:  Frankfurt   13.05h Flight.  LH 78     Arrival : Dusseldorf 13.55h 
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2. Start trip India mei 2022; Trichy; Singampunari 
 

Na overleg op 18/05/22 met de zusters Arockiam en Prudentia over de geplande reis vertrokken wij 

naar Trichy. In het overleg hadden we het nog over zuster Prudentia dat ze niet herkozen was in de 

Council, mij werd toen vertelt dat ze niet herkozen kon worden omdat ze al het maximum van drie 

termijnen van 6 jaar in de Council had gezeten.  

We vertrokken na de lunch richting Trichy als 

tussenstop op onze reis naar Singampunarie 

ongeveer een 500km zuidelijker van Chennai. 

 

 

In Trichy werden we hartelijk ontvangen door de 

Provincial-Superior zuster Angel. 

   

 

 

   

  Op de achtergrond Prudentia.                                  

 

 

 Na hier overnacht 

te hebben 

vertrokken we 

richting 

Singampunarie. 

 

Hier kwamen we in 

de ochtend aan en 

werden hier ook 

weer hartelijk 

ontvangen. Door de 

studenten en 

onderwijzend 

personeel. 
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De studenten gaven een toneelvoorstelling over de milieubedreigingen op deze aarde en een 

traditionele Indiasche dans. 

 

Hierna heb ik de gebouwen geïnspecteerd en waarbij natuurlijk het nieuwe gedeelte van het Erwin 

blok mijn aandacht had. Er waren geen grove bouwfouten gemaakt en de algehele indruk van het 

gebouw was dat het er goed bijstond.  

Enige minpunt was dat de toegang naar de toiletten niet rolstoelvriendelijk waren gemaakt.   

Afgesproken met de zuster superior dat ze dat nog zouden gaan aanpassen.    

 

      Dit was de nieuwe folder van  de Franciscan Sisters of St. Joseph. 

Hier kun je zien, dat de studenten inmiddels de 

mogelijkheid hebben om in elf richtingen een master te 

behalen.   

Van de Hostel werd slechts door drie studenten gebruik 

gemaakt. 

De kamers zijn berekend op zes studenten, maar door 

covid 19 mocht er maar een student per kamer verblijven. 

Volgend schooljaar gaan ze ervan uit dat alles weer wordt 

vrij gegeven en er een 60 studenten zullen verblijven in de 

Hostel. 

Op de universiteit zaten ruim 300 studenten.        

 

Heb ook nog de Nursery & Primary School en de Hr. Sec. 

School in Singampunari bezocht. Beide scholen hadden hun wensen, de eerste school nieuwe klassen 

op de plek van de kerk en de tweede school maintenance het gebouw en schilderwerk.                             
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3. Nellai Town 20/05/22 
 

Deze plek was een van de redenen om naar India te gaan, we hadden dit jubileum project gemaakt. 

Ik ging hier vooral kijken wat  mogelijkheden waren om een school uitbreiding te bouwen en dat 

deze ook binnen de wettelijke kaders van de overheden vielen. 

De eerste school was gebouwd in 1990 in Nellai Town dat ligt in de streek van Tirunelvelli. 

De zusters geven hier les aan kinderen vanaf 3 tot 15, dat is kleuterschool en lagere school tot 10 

Standard. 

Het aantal kinderen voor covid 19 was 364, nu erna zitten er 305 kinderen op de school. 

Er zijn 130 jongens en 175 meisjes. De verwachting is dat in het nieuwe schooljaar ze weer op het 

oude niveau komen. 

De school telt 2 kleuterklassen en 10 lagere schoolklassen Er zijn  in totaal 15 leraren, waarvan er drie 

FSJ zuster zijn. 

De ouders van deze kinderen hebben verschillende achtergronden. De meeste zijn dagloners ofte- 

wel koelies, boeren, verkopers en chauffeurs dus zeker arm te noemen. Ze vinden het wel belangrijk 

dat hun kinderen goed onderwijs krijgen. 

De plek waar de school moet komen heb ik ingemeten. Ongeveer haaks en 2,5meter vanaf het 

bestaande gebouw kunnen we een school 

neerzetten van 15,2m bij 7.7m. Op de begane 

grond een toiletruimte met aan de ene kant 5 

toiletten, aan de overkant 2 toiletten en een rij 

urinoirs. Op de eerste verdieping twee klaslokalen 

van zes bij zes.       

Om dit te bouwen moet wel een groen strook 

verdwijnen en bestaande overkapping worden 

afgebroken. 

Septic tank moet vernieuwd worden.  

Vergunningen dienen aangevraagd te worden! 
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4. Budalur 21-05-22 
Hier loopt voor ons een groot project, dit wordt volledig gefinancierd door een erfenis van Bert van 

Leijsen. Was oud-bestuurslid van Thomas Stichting. 

De aannemer was volop 

bezig met pleisterwerk en 

afwerken van de vloer.  

 

 

 

Op de achtergrond de 

bestaande school. 

 

 

 

Eerst een algemene inspectie gedaan van 

het gebouw, hierna de maten van het 

gebouw gecontroleerd. Alles bleek goed, 

ook de gebruikte materialen die 

verwerkt waren zagen er goed uit. 

Algehele indruk was een ruime 

voldoende. 

Er waren nog enkele verzoeken van de 

zusters in Budalur. 

Ze wilden graag dat een ruimte werd 

omgebouwd tot kantoorruimte, dit betekende dat in een klas een tegel vloer moest worden 

aangebracht. Kosten voor leggen en leveren tegels 

zouden  een 660€ zijn. Verder was er een verzoek om 

de twee veranda’s van bestaande gebouw en nieuwe 

gebouw met elkaar te verbinden, dit zou 850€ gaan 

kosten.  

Laatste verzoek was een bijdrage aan de inrichting van 

het lab. De kosten hiervoor bedragen 15000€. 

De eindoplevering van de school zal midden juli zijn.  
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5. Chennai 23-mei-2022 
We waren de 22ste van Budalur naar Trichy gereden waar wij de nacht hebben doorgebracht. 

De volgende ochtend zijn we van Trichy richting Chennai gereden en hebben onderweg een kort 

uitstapje naar Elambalur gemaakt. Hier hebben de zusters een Matric Higher Secondary School en 

Lucia’s Home for the Aged.                  

In dit laatste verzorgings huis waren alleen bejaarden die gehandicapt waren. Dit tehuis was in het 

grijze verleden door zuster Prudentia opgericht. Na een kort bezoek en een kop koffie zijn we 

doorgereden naar Chennai. 

De volgende morgen hadden wij een uitgebreide bijeenkomst met de nieuwe zusters van de Council 

en oude Council. Helaas was alleen zuster Celia, de General Procurator, vanwege een koortsaanval 

niet aanwezig. Ze werd verpleegd in het ST. Thomas Hospital in Chennai. Het verslag van die 

vergadering had ik de 31ste mei al naar jullie doorgestuurd. De vergadering was gelijk een kans om 

alle nieuwe zusters in de Council te ontmoeten. De meeste vragen, door jullie ingebracht, waren ter 

sprake gekomen. 

Na de Meeting, hebben we de nieuwe kapel van Archbishop John Aelen MHM op het terrein van de 

Generelate bewonderd. De zusters hadden een tijd geleden een bot van de overleden John Aelen 

gekregen en besloten om voor deze relikwie een kapel te bouwen.  

 Kapel John Aelen. 
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6. Cheyyar – Pathiayavaram mei 2022 
Cheyyar staat op de priority list van de zusters, daar het internaatgebouw onderhoud en een nieuw 

verflaagje nodig heeft. 

Op het internaat zitten 20 meisjes en 10 jongens. In 10 gevallen moeten beide ouders werken en 19 

huwelijken zijn op een scheiding uitgelopen en een kind is weeskind. 

De meeste ouders werken als koelie en zijn meestal dagloners en niet altijd zeker van werk. Deze 

families zijn arm en behoeven steun bij het opgroeien van de kinderen. De kinderen van dit internaat 

gaan naar een naast gelegen school van de paters dat op hetzelfde terrein ligt.  

Het internaat is gebouwd in 1992/ 1998 en als net zoveel gebouwen daar slecht onderhouden. De 

elektrische bedrading is in slechte conditie en regenwaterafvoeren hangen los of zijn afgebroken.Het 

dak is zijn coating laag grotendeels kwijt. Veel ramen zijn gebroken en kozijnen schreeuwen om 

onderhoud. Verder kan het hele 

gebouw wel een verflaagje 

gebruiken.

 
  

Na een snelle lunch doorgereden naar 

Pathiavaram. 

Hier had Stephan een nieuw toiletgebouw 

neergezet. Bij inspectie bleek niet overal 

het juiste afschot te zitten,  want soms liep 

een deel van het water naar een putje van 

de buren, dus nam niet altijd de kortste 

weg. Het verfwerk vertoonde hier en daar 

ook kleine gebreken. Dit gaat hij zo snel 
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mogelijk bijwerken. Verder zag de bouw er degelijk uit. En waren er geen afwijkingen met de bouw 

tekening.    

Foto door deur opening, rechts de toiletcabines.   

                                                                                                                                                                                  

We zijn terug naar Chennai gereden en kwamen hier in de avond aan.              
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7. Chebrolu 25-05 2022 
Van Vegiwada was het niet lang rijden naar Chebrolu, toen ik daar uit de auto stapte was het ruim 

veertig graden en dus erg warm. 

Hier hadden wij twee jaar geleden 

een toilet gebouwd, het eerste 

ontwerp van Sterre, voor de leraren 

van de school. 

Bij controle kwamen er toch een 

aantal gebreken naar boven, zoals 

dat spoelbakken niet horizontaal 

hingen, aansluiting spoelbak met 

toilet lekte en sproeiers niet stevig 

aan de muur bevestigd zijn. Mastan 

de aannemer hierop aan gesproken, 

deze zou het komen herstellen de 

volgende dag. 

 

 

 

 

 

                              

  

  

     

De trappen vertoonden beschadigingen.    

 

Geluncht met de tijdelijke Superior, ze leek erg jong ik schatte haar 25jaar, maar ze bleek 35 jaar te 

zijn. De Superior / Principal die hier de leiding gaf, lag in het ziekenhuis met kanker. Mede hierdoor 

was het leerlingen bestand terug gelopen van 650 naar 250 leerlingen. Met als gevolg een school met  

leegstaande klassen en overbezetting van leraren. Ook een schoolbus was uit de dienst genomen. 

Heb zuster Arockiam en Prudentia hierop aangesproken en gezegd dat hier toch echt een senior 

zuster heen moest om deze dramatische toestand aan te pakken. Ik vond het sneu voor deze jonge 

zuster die niet het juiste begrip kreeg bij de ouders. Ze deed volgens mij haar best.  
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8. Vegiwada 24 / 25-5-22 
Vandaag hebben we de lange rit naar Vegiwada genomen, ruim zeshonderd kilometer noordelijker 

van Chennai en 10uur verder in de tijd. Rond 18.00 uur kwamen we hieraan en werden weer hartelijk 

ontvangen door de zusters. Weinig kinderen in deze periode omdat de schoolvakanties waren 

begonnen. Alleen de kinderen van standaard X en XII die examen moesten doen waren op de scholen 

aanwezig.                                                                      

Hier hadden we een nieuw toiletgebouw neergezet ter aanvulling 

van de bestaande toiletten. 

 

Verder een nieuw 

gemetselde 

afscheidingsmuur 

om dieren en 

ongenode gasten 

van het terrein  te 

houden. 

  

                                                    

Het zag er allemaal prima uit, ze wilden graag de 

bestaande toiletten vervangen. Ik heb aangegeven dat ze dit dan op de priority list bij de zusters 

moesten zien te krijgen.  

Een ander opmerkelijk ding hier was dat de buren, 

waarmee ze niet z’on goede relatie hadden, een gat in de 

afscheidingsmuur hadden geslagen. Via dit gat lieten ze 

hun afval water op terrein van zusters lopen, klachten 

hierover bij overheid hielp schijnbaar niet. Zeer 

opmerkelijk.      

                

Er zitten  275 jongens en 100 meisjes dus in totaal 375 

leerlingen op deze school. 

 

Op het 

internaat 

zitten twee 

meisjes, de vraag is dan, kun je met dit aantal het 

rendabel houden in zo’n groot gebouw.Dit gebouw 

moet dringend geverfd worden, kosten drie Lahks 

omgerekend 3650euro’s. De vraag is wel of je deze 

investeringmet zo weinig kinderen op het internaat 

moet doen.   
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9. P.T.Parru 25 / 26-05-2022 
Van Chebrolu naar P.T.Parru is slechts enkele kilometers, ook hier werden we weer de hartelijk 

ontvangen door de Superior zuster Krupa. Het was de eerste keer dat ik deze zuster ontmoette, het 

was een redelijke spraakwater val. 

 

Ook hier hadden we toiletten gebouwd voor de leerlingen, Mastan de aannemer was er ook met 

hem langs de toiletten gelopen en ook hier meerdere gebreken vastgesteld. Toilet bakken hangen 

niet overal recht, de meeste aansluitingen tussen spoelbak en toilet lekten en de 

sproeierophangingen waren niet voldoende bevestigd aan de muur. Ook de trappen hadden 

beschadigingen. Elektriciteitskabels waren niet voldoende verzekerd. Gelukkig had Mastan een 

loodgieter meegenomen, dit voor reparatie in Chebrolu, en konden ze direct aan herstel 

werkzaamheden beginnen. 

 

 

 Zuster Krupa kreeg geld van 

Mastan om een elektricien te 

laten komen. Die de 

elektrische leiding beter kon 

bevestigen. 

 

 

Links op de foto het oude 

toilet gebouw. 

 

Na inspectie en controle van de maten, ben ik met Stephan naar het Internaat gelopen om te kijken 

welke onderhouds- werkzaamheden  en schilderwerk nodig zijn om het gebouw weer  

gebruiksvriendelijk en een fatsoenlijk uiterlijk te geven.  
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Op het internaat zitten op dit moment 41 meisjes, mede door covid-19 was er een teruggang. De 

verwachting is dat het aantal in het nieuwe schooljaar weer naar 65 meisjes gaat. 

De algehele toestand van de ramen is dusdanig, dat die allemaal aangepakt moeten worden en ook 

op diverse plaatsen het glas vernieuwd moet worden. Een deel van de bovenlichten op de eerste 

verdieping worden dicht gemetseld         

    

    

    

          

Ook moet de elektrische 

bedrading van gehele gebouw 

vervangen worden en de 

verlichting weer op orde gebracht 

worden.       

 

Het gebouw zelf stamt uit 1992en ziet er nog redelijk 

uit. Maar de inpandige toiletten moeten ook een 

opknap beurt krijgen. Dit zelfde geldt voor de buiten 

wasplaats en de toiletten daar, ook hier moeten 

nieuwe elektrische leidingen getrokken worden en 

schakelingen vernieuwd worden. 

De keuken heeft ook een opknapbeurt nodig en het 

dak dient omhoog gebracht te worden en de gaten in 

muren moeten worden gedicht om slangen buiten de 

deur te houden. 
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ik heb de zuster geadviseerd regenwater op te vangen zodat ze dat kunnen gebruiken voor 

schoonmaak doeleinden. 

   Boven op het dak staat een oude 

gemetselde watertank, deze is lek. Uit deze tank  

moeten ze al het water halen en droog laten staan. 

 Voor water voorziening gaan we twee nieuwe 

Sintex tanken van 1500ltr plaatsen. Een op het dak 

met de benodigde leidingen en een op dak van de 

waterplaats ook met benodigde leidingen en 

voorzieningen. 

Tot slot afgesproken het gehele gebouw schoon te 

maken en van binnen en buiten van een nieuwe 

verflaag te voorzien.  
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10. Ottanthangel 28-05-2022 
bij het internaat hier hadden wij in september de nacht toiletten voor het internaat opgeleverd. Door 

covid-19 was ik nog niet in staat geweest de werkzaamheden te controleren. Dus vandaar het bezoek 

dat ik gelijk combineerde om de kinderen die de familie sponsort te bezoeken.   

             

De toiletten zagen er goed en fris uit, ik was 

tevreden over het werk. Ze hadden  hier  ook  een  

nieuwe  septictank  en zinkput gebouwd. 

    

Het internaat heeft op dit moment 9 meisjes en 9 

jongens, de verwachting is dat het aantal in het nieuwe schooljaar weer zou aantrekken tot  20 a 30 

kinderen. 

  Vier voorste meisjes worden 

gesponsord. 

S.Srivani           4de Standaard 

S.Dharshani     7de Standaard 

S.Kavitha          7de Standaard 

S. Anushya       6de standaard 

Ze zijn allemaal half weeskind. 

 

 

Bijzonder aan het meisje met 

rode jurk en blauwe sjaal is dat ze doof is.  Via liplezen communiceert ze met anderen. Daar 

afgesproken om naar de mogelijkheid te kijken voor haar een gehoor apparaat aan te schaffen. 
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11. Walajabad 28-05-2022 
Eindelijk dan de nieuwbouw van de RCM High School en RCM Primary School inspecteren. 

De High School was goed 

gebouwd, ook alle maten 

klopten op eentje na. Bij de 

toiletruimte onder de trap 

was het voorwandje ruim een 

meter naar achteren 

verplaatst. Hierdoor was het 

wasbakje nu buiten toilet. 

Ook de instap had hierdoor 

minder hoogte. De zusters 

vonden het geen probleem, ik 

wel omdat ik moest bukken. 

We hebben het zo gelaten.

    

    

  

  

         

 

De aanbouw van de 

Primary School  zag 

er prima uit. Alles 

was volgens 

tekening gebouwd 

en ook dit gebouw 

zag er goed uit. Dit 

ook omdat we het 

oude gedeelte 

hadden 

gerenoveerd en 

geschilderd. 

      

Op de achtergrond nieuwe High School        

        De compoundwall achter deze twee gebouwen zakt langzaam maar zeker 

in de daar achter liggende sloot. Om dit tegen te gaan is het verstandigst de bestaande muur om te 

drukken in de sloot. Dan heb je een soort kade. Op de plek van de oude muur plaats je een nieuwe 

muur op een paalfundering zodat die niet meer in sloot kan zakken. Dit zou Stephen gaan bekijken en 

dan het nieuwe maintenance project voor de zusters worden.    
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12. Vepery 29-05-22 
In 2021 werd besloten dat wij onderhoudswerkzaamheden en schilderwerken zouden gaan uitvoeren 

aan het internaat St . Anthony’s Home for Children. Dit internaat is gelegen in de wijk 

Chooley/Vepery in Chennai. Op basis van fifty fifty zouden de zusters als tegenprestatie de kosten 

voor de werkzaamheden in Avadi betalen.       

              

De muren van het hele gebouw worden nagelopen en 

eventueel voorzien van nieuw pleisterwerk. Ook de vloeren 

en de veranda’s worden herstelt door een gemetselde muur 

van een meter hoog. Hierna krijgt alles een nieuw laagje 

verf. Ook de 

dakvloer  

werd 

vernieuwd. 

Hier werd 

ook een 

nieuwe 

Sintex tank 

geplaatst 

voor de 

drinkwater 

voorziening. Deze werd aangesloten op de bestaande systemen.    

   

In de keuken kwam een extra raam om meer licht te 

krijgen in deze ruimte en tevens werden alle ramen 

van het internaat voorzien van nieuw muggengaas.  

De haardplek in de keuken werd ook gerepareerd en 

ook de plafonds van het internaat werden opnieuw 

aan gesmeerd en geschilderd.  Men had ook hier en 

daar nieuwe elektrische armatuur en schakelkastjes 

aangebracht. 

Het gebouw zag er weer pico bello uit.   

  

 

Nog even gesproken met de meisjes Raishma en 

Meneka  die wij  sponseren, ze deden het 

uitstekend op school. 

Rechts zie je het nieuwe pleisterwerk en 

schilderwerk aan de buitenmuur. 
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13. Maiyanur 30-5-2022 
Ik ben naar deze plaats gegaan omdat het internaat  op de priority list van de zusters staat. De vraag 

was welke onderhoudswerken en schilderwerken er moesten gebeuren. 

Op het internaat verbleven nu 16 meisjes en voor corona waren dit er een 40 tal, de verwachting is 

dat ze in het nieuwe schooljaar op  dezelfde bezetting komen. De ouders van deze kinderen werken 

als dagloners in de stad als bouwvakker of als koelie in de landbouw. Beide beroepen brengen zo’n 

vijf euro per dag op. 

Deze meisjes zaten allemaal op de school van 

de paters die in de directe omgeving lag. De 

drie zusters van dit klooster werkten. Een als 

lerares bij de paters en een als verpleegster en 

de laatste was de Superior en tevens de 

boarding zuster. 

De gebouwen waren bouwkundig nog in redelijke 

staat, maar konden hier en daar wel een opfris 

beurt gebruiken. Het schoonmaken en schilderen 

van de gebouwen was zeker nodig. 

 

 

 

De gemetselde omheiningsmuur met de 

buren was niet voldoende hoog. Zoals je 

op de linker foto ziet kunnen de buren via 

hun trap naar boven makkelijk op de 

omheiningsmuur van de speelplaats van 
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de meisjes klimmen. Dus een verhoging van de muur op die plek met een meter zou wenselijk zijn. 

De kosten van onderhoud en schilderwerk, excl. ophoging muur, zijn ongeveer 7 lakhs of te wel 

8300€. 
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14. Meeting – General Council with Mr. Jos Dijkers 23.05.2022 
 

1.  Council and Policy Plan 

The Policy Plan will be submitted by the end of July soon after the provincial Chapters. 
 
2. Getting to know new Council members 
Mother Arockiam has been re-elected  
Sr.Christhu Rani has been elected as the Assistant Superior General and at present, She is the 
superior of St. Joseph Convent, Vepery, and also the correspondent of St. Joseph Girls Higher 
Secondary School, Vepery  
Sr.K.A.Susaimary has been elected as the Second Councilor and at present she is the secretary of St. 
Joseph’s College of Arts and Science for women, Singampunari  
Sr. Mary Jenova has been elected as the third Councillor and at present she is The Resident medical 
officer and incharge for the ICU at St.Thomas Hospital 
Sr. P.Arulmary has been elected as the fourth councilor and at present she is the superior of Assisi 
Bhavan , Gangapur City, Rajasthan 
Sr. P.S.Celia was the General procurator for the past six years and again she has been nominated as 
the procurator for the next six years. 
Sr.Shaila was the General Secretary for the past six years and again she has been nominated as the 
secretary for the next six years. 
 
3. When would the Council get around to making an update to the FSJ Policy Plan 
     The update of the policy will be made by the end of the Month of July 
 
4. Organisation 
 
The Superior General  
She is the Leader of the entire Congregation and she is in charge of the General administration of the 
Congregation. 
Assistant Superior General  
She assists the Superior General and takes the place of the Superior General in her absence. 
The General Councillors (3 of them)  
They take part in all the events of the congregation and assist the superior General in taking 
important decisions for the growth and development of the congregation. The ministries of the 
congregation such as evangelization education, Health, Social action, etc are taken care of by the 
general Councillors and they are responsible to take new initiatives in these fields. 
The General Economer 
 Takes the responsibility of handling all the accounts and bank transactions of the congregation and is 
mainly involved in the maintenance of the Congregation and its need  
The General Secretary  
Is responsible for the documentation and the archives of the congregation. She takes the 
responsibility of recording all the information.  
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The Provincial Superiors 
They are the leaders of a province having a certain number of communities. They take the 
responsibility for the growth and development of the province. She is assisted by her councillors in 
the execution of the ministries.  
The provincial Councilors  
 They assist the Provincial and are involved in making decisions for the growth  of the  province 
 The Province Economer 
She  takes care  of all the accounts pertaining to the province and is responsible for the audits of all 
the convents  in the province  
 The Province Secretary  
She is responsible for all the records and documentation of all the events in the province. 
The Superiors  
The sisters who are superiors are the leaders of the convent / Community and are responsible for all 
the happenings, growth, and developments of the communities.  
( A community consists of sisters and is referred to as the convent as a whole)  
THE GENERAL CHAPTER 
Our congregation holds the General Elections once in six years. for these extensive preparations are 
made to accommodate the participants of the General Chapter. The Chapter celebration is of 7 days 
where the General and the councilors submit their six years report. The General procurator also will 
submit her report with all the accounts and gives an account of the financial stability of the 
congregation.  
 
General Election 
All the sisters who are perpetually professed in the congregation have the right to vote. According to 
our constitutions, we have three types of voting category.  
Delegates Voting 
This list is prepared by the voting of all the sisters in the congregation. Here all the 520 sisters are 
divided into groups of 15 each and the list is sent to the groups concerned. The sisters select two 
names of the delegates and the list is sent to the Generalate where the election commission 
members (consisting of sisters who are assigned for the job) along with the Mother General and Asst 
Mother General. The sisters who get the highest number of votes in that particular group become 
the delegate for the General Chapter. So in this election, we had about 63 delegates along with 11 
Ex- Officio Members so the Participants list was about 74.  
Straw Ballot.  
This is a type of opinion poll  conducted to know who could be the eligible candidates for voting for 
the Superior General. The Norms is that any sister who has completed 10 years after final Profession 
and is of 40 years of age is eligible to become the Superior General. So a list of all the sisters of the 
congregation with regard to the norms is made and sent to all the communities. The sisters have to 
write three names of sisters whom they choose as the candidate for the Superior General. The 
Majority list of 15 members is made and kept confidentially till the election date of the Superior 
General. 
Election – General Chapter 
The election of the Superior General and the councilors take place in the General Chapter. Here the 
Superior General Candidate list is disclosed and the delegates will come to know about the mind of 
the sisters of the congregation. they will decide and then elect the superior General as well as the 
General Councillors.  
 
5. Future role of Sr Prudentia, both within FSJ and towards Thomas foundations 
The General Council will decide at the end of July month.  After the provincial Chapter. Most 
probably she is likely to continue her work as the Coordinator of the Thomas Foundation.  
6. Assistance for Sr Prudentia (or her successor if someone else would take over her Tomas 
Building projects role) 
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Sr. P. Arulmary, General Councillor along with Sr. Jeyasudha will assist Sr. Prudentia. 
 
7. When does Sr Asha come back on board (what is she doing now), respectively the second 
"construction sister in training" (Sr Sudha?) 
At present Sr. Asha is on the verge of completing her studies. She will be supervising the building 
projects taken up by the congregation.  Sr. Sudha is also completeing her studies and she will assist 
Sr.Prudentia in the projects sponsored by Thomas foundation . 
 
8. Priority list 
BUILDINGS : 
NELLAI TOWN    
Permission has to be sought from the local bishop so it will be decided by the General council  
 
-Can we build the school there, is there enough space? 
-If for some reason Nellai Town is not chosen as the anniversary project, what is the 
background/urgency to the alternative request for 5 classrooms in Pulicat? 
There is sufficient place for the construction of classes. Permission from the concerned authorities 
should be obtained and we are in the process. 
 
 
PULICAT  
There are about 825 Students   So they are in need of 5 classrooms with Science and computer lab. 
 
PT PARRU  
The maintenance and the renovation of the boarding buildings  
Regarding the strength of the boarding children, it is comparatively less . only 40 children are there 
where once 150 children was.  
So the first floor of the building could be used for the children and the second floor could be used for 
alternative ministries such as enhancing the widows, conducting awareness camps for them on 
Government schemes, etc. But as per the Government rules, the building which was meant for the 
children should not be used for any other purposes. So we decide to advertise that our boardings are 
only for the girl children and then promote many children for the boarding in the coming years. The 
same initiative will help in increasing the strength of the school also. So it is necessary that we 
renovate the buildings for the use of the children  
PT Parru: 
The adjustments for the boarding school cost a lot of money, is it useful to invest in this? How does 
the future occupation of this school look like? 
The student strength in the Boardings has gone down Because of Covid 19 and also because of the 
Local Govt in Andhra Pradesh gives all the facilities in Govt School and Coming academic year we are 
expecting more than 60 students. The future plan is to increase the strength of the School and 
Boarding. 
BUDALUR: 
-status/progress/quality 
-planning completion and commissioning and inauguration 
-idea for stone 
The Engineer Mr.Stephen will get ready with the explanation . The building will be completed by the 
15th of July 2022 
 
 
9. M&R costs : When do the Sisters expect to be able to pay for part of M&R again 
For the past three years, the foundation and the FSJ have been sharing the costs for 50/50. Now 
decided as one project for Foundation another one for FSJ. 
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10. Local Sponsorship: 
Planning for the local sponsors  
 
11. Stand local sponsorship through HUMANE platform 
Sr. Prudentia had approached the HUMANE foundation and had also requested packages for the 
needy within the month of May but did not get it. So decided to contact them again regarding the 
help  
 
12. How are the Mugalivakkam print shop and workshop going? 
It has been decided by the General Chapter that all our schools have to print books at our press and 
stitch uniforms at our Garments section so that the press and garment sections will be financially 
stable.The fascility is made available to the third parties as well.  
 
13. Are there any similar activities being considered elsewhere 
No, similar activities will not be carried out  
 
14. Hospital: if you would take a look in the hospital: 
 
 a. Are there still many covid patients 
     At present  no Covid 19 in St. Thomas Hospital, St. Thomas Mount, Chennai 
 
 b. How are the Signify disinfectors doing? 
     Disinfection Machine is still function in St. Thomas Hospital 
 
15. Singampunari: 
          a. Numbers of graduates, what are they going to do after graduation 
After the Under Graduate some will go for Post graduate, and Few will go for work. 
b. Numbers of students per field of study and per year of study 
Every Year We are getting 100 -150. At present we have 395 students. 
c. Number of registrations for the new academic year 
Number of Students in the year 2022… After the Govt Exam students will Join 
Number of Graduates per year …… 
St.Joseph’s Arts and Science College for Women 
Academic year  2018 - 2022 

Course I year II Year  III Year Last Batch  

B.A Tamil 09 10 10 09 

B.A English 10 09 19 23 

B.Com 10 14 19 27 

B.Sc Maths 05 06 11 14 

B.Sc Computer Science 17 24 15 23 

BBA 04 08 04 02 

Physics 05 03 12  

Chemistry 11  13  

B.Com CA 26 15   

M.A English 08    

Total  105 89 103 98 

    Total  = 395 
 
d. Will Sr Maggie stay, or, if she leaves, what about the succession? 
The General Council will decide about   Rev .Sr. Margaret Bastin 
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later this year. 
 
16. Walajabad: 
      Which wall, where?  
The wall behind the new school building  
 
17. Reason for splitting projects and the desire to keep things orderly. 
The reason for splitting the projects is just to minimize the GST payment.  
Brick work - Contract 
Steel and Bar bending – Contract 
Plumbing and UPVC windows – Direct Payment 
Painting – Direct Payment 
Steel – direct Payment 
Stage and Lab work – Contract 
 
18. Please use our standard contracts if possible. 
We are using the same formats.  
19. What were the "exam" activities that Sr Krupa sent pictures of and was so happy about. 
In High Schools and Higher Secondary School, the board exams for the students are carried out in 
examination centers ( the big schools with good classrooms and toilet facilities). So this year Don 
Bosco School PT Parru was selected as an examination center. The toilet facilities were much 
appreciated  
20. Are there plans for more schools like Singampunari? 
We have plans to start CBSE schools ( Central Board of Secondary education ) Most Probably at 
Vandavasi, in the TTC buildings could be utilized for the purpose.  
21. In addition I would like to know about the expectation in the education in general and the 
school under your management in particular 
Schools: We have already updated two schools ( Walazabad and Budalur) to Higher secondary Level. 
Now we will be deciding which school needs upgradation or additional infra-structure for further 
development of the institute even the need of purchase of land.  
Colleges :  
Upgrading college Like Singampunari with integrated courses of study  
B, Ed college will become an  Integrated college. 
 
 

   

 

 


