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Voorwoord 
 

Ook in India loopt de corona besmettingsgraad weer op. Het 7-daags gemiddelde is van 

9.620 gevallen opgelopen naar 134.093 en ook het aantal doden loopt weer op. De 

overheid is begonnen met vaccineren, wat gegeven de Indiase infrastructuur een zeer 

grote uitdaging is. Scholen en boardings, ook die van de zusters FSJ zijn nog steeds 

gesloten, zij het met enkele uitzonderingen bij het hoger onderwijs.  

 

Ondanks de coronapandemie was, mede dankzij uw bijdragen, het afgelopen jaar een 

goed jaar voor de stichting. Zoals u verder in deze nieuwsbrief kunt lezen hebben we op 

veel projecten voortgang kunnen boeken. We naderen het einde van ons Safe & Clean 

programma en hebben besloten de komende tijd een zog. Maintain & Renovate 

programma te starten, waarin we op een even gestructureerde wijze aandacht gaan 

besteden aan het onderhoud van schoolgebouwen, boardings en bad- en toiletgebouwen.  

Tot slot doen we graag een oproep aan potentiële sponsoren om ons jaarlijkse THOMAS 

magazine in stand te houden.  

Mede namens het bestuur en projectteam wens ik u veel leesplezier !  

 

Siet Egas Repáraz  

    

CBF keurmerk verlengd 
 

Ook dit jaar zijn we weer geslaagd voor het CBF diploma, inclusief voor een nieuwe norm 

met betrekking tot informatiebeveiliging en de Integriteitstoets. Het CBF houdt toezicht 

op Erkende Goede Doelen. Het toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. 
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Aan Erkende Goed Doelen kun je gerust geven. Dan weet je zeker dat jouw donatie 

daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld. Via deze link kunt u het CBF – 

Erkenningspaspoort van onze stichting inzien.  

 

En op onze eigen website onder het kopje CBF erkenning vindt u de Integriteitstoets.  

    

Signify - India doneert UV-C desinfectie 

installaties. 
 

India en ook de Congregatie FSJ zijn zwaar getroffen door de Corona pandemie. Scholen 

en boardings moesten sluiten en veel activiteiten werden stil gelegd in de lock-down. 

Ook zusters van FSJ werden getroffen door de ziekte en vrijwel alle bewoners van het 

tehuis voor bejaarde zusters in Chennai. Tegelijkertijd kwamen veel Corona patiënten 

uit Chennai voor behandeling terecht in het St. Thomas Hospital van de zusters, dat 

daardoor geconfronteerd werd met een groot tekort aan ruimte, verplegend personeel 

en allerlei hulpmiddelen. Desondanks is men tot het uiterste gegaan om iedereen zo 

goed mogelijk op te vangen en te behandelen.  
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Een van de 

benodigde faciliteiten 

in een ziekenhuis is 

om snel en effectief 

medische 

hulpmiddelen en 

instrumenten te 

desinfecteren. 

Hiervoor heeft 

Signify (het 

voormalige Philips 

Lighting) de UV-C 

techniek ontwikkeld. 

Deze techniek is 

gebaseerd op het feit 

dat het door UV 

(Ultra-Violet) lampen 

verspreide licht heel 

effectief 

desinfecterend 

werkt.  

 

Signify - India biedt nu UV-C installaties aan om de Covid-19 pandemie te helpen 

bestrijden. Zij doet dit als onderdeel van haar CSR-programma: CSR = Corporate Social 

Responsibility, vergelijkbaar met MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 

Nederland. Voor meer informatie over deze UV-C support zie: 

https://www.signify.com/global/our-company/blog/csr/light-in-the-darkness.  

 

Signify - India biedt als deel van haar CSR activiteiten naast UV-C installaties ook 

energie-efficiënte verlichtings-oplossingen voor dorpen, scholen en sportterreinen. 

Voor meer informatie hierover zie ook: https://www.signify.com/global/our-

company/blog/csr/illuminating-smiles-in-india.  
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De Indiase CSR activiteiten maken deel uit van het wereldwijde CSR programma van 

Signify Company; zie: https://www.signify.com/global/our-company/corporate-social-

responsibility en de daarvoor opgestelde Signify Foundation; zie: 

https://www.signify.com/global/our-company/signify-foundation ).  

    

 

Status projecten 
 

Na de gedeeltelijke opheffing van de lock-down in India zijn de bouwwerkzaamheden 

weer hervat. Op dit moment hebben we veel projectnieuws te melden, we lopen ze een 

voor een even af:  

 

Singnampunari: de uitbreiding middels een nieuwe etage is klaar; de inzegening zal 

plaatsvinden nadat de landelijke examens zijn afgerond. Deze uitbreiding was nodig, 

gegeven het toenemend aantal studentes en ook nu het college naast de bestaande 

Bachelor opleiding, toestemming heeft gekregen om een Master opleiding voor 4 

richtingen te starten, te weten Engels,Tamil, Handel en Computerwetenschappen, met 

ingang van het komende studiejaar. Voor meer informatie volg deze link.  

 

Walajabad: hier nadert zowel de nieuwbouw van twee verdiepingen met ieder 3 

klaslokalen, als de renovatie van het oude schoolgebouwtje zijn einde. Na sluiting van 

een gebouw wegens instortingsgevaar bleek een vrij ingrijpende verbetering 

noodzakelijk. Voor uitgebreide projectinformatie kijkt u op deze link.  

 

Budalur: hier zijn de voorbereidingen zoals ontwerp, tekeningen en aannemerselectie 

afgerond. We gaan een extra schoolgebouw met 4 klaslokalen en 2 labs 

(praktijkruimtes) bouwen. Dit nieuwe schoolgebouw is mogelijk gemaakt dankzij een 

aanzienlijke nalatenschap die wij ontvingen en is conform de wens van de erflater. De 

bouw is medio april gestart. Meer informatie over het project en de geschiedenis van de 

school vindt u hier.  

 

Het Safe & Clean programma: bijna voltooid! In oktober 2019 zijn we het S&C 

programma gestart. In overleg met de zusters waren er 9 projecten geselecteerd waar 
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de sanitaire voorzieningen zouden worden verbeterd en/of uitgebreid. Destijds 

maakten we daar de volgende informatie over. De stand van zaken ten aanzien van de 9 

projecten is nu als volgt:  

1. Sri Kalahasti: totale renovatie en uitbreiding van toiletten, gescheiden voor 

meisjes en jongens en voor de leraren, conform de overheidsregels. Project is 

volledig afgerond en hier vindt u meer informatie en foto’s.  

2. Avadi: het kindertehuis in Avadi, was het eerste project in 1992, van Thomas 

Bouwprojecten. Hier is de waterafvoer verbeterd en verlegd, zodat deze niet 

meer over het terrein van de buren loopt. Project is afgerond en volledige 

informatie ziet u hier.  

Uit Thomas Magazine 2016, het reisverslag van het gezin Schiebroek in 1988: In 

Avadi, een stadje ten westen van Madras, kwam het gezin in een klaslokaal een 

heel ziek kind tegen. “De zusters konden niet goed voor haar zorgen en hadden 

geen plek voor het zieke kind. De kinderen woonden en sliepen buiten 

schooltijd in een klaslokaal. Toen bedachten we: dit moet anders. Het eerste 

geld van de stichting werd gebruikt voor het ondersteunen van het project in 
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Avadi, tien meisjes specifiek. Het geld ging naar de zustercongregatie, die het 

inzetten voor de kinderen die in de boardings werden opgevangen en de 

vakanties in het ziekenhuis doorbrachten. Het gebouw van de school in Avadi 

kon nog een verdieping erbovenop dragen, zo bleek. Terug in Nederland gingen 

we fondsen werven voor die nieuwe verdieping, zodat er goede slaapzalen voor 

de kinderen konden komen. Ik stuurde mijn broer Hans erheen, en die is toen 

gaan tekenen.” In Avadi ontstond zo de eerste kostschool met donatie van de 

Thomas Stichting, Lucia’s Home for Children.  

 

3. Thiruvalanturai: hier hebben we een nieuw toiletgebouw met tevens 

douchegelegenheid gebouwd. Project is afgerond, voor meer informatie, klik 

hier.  

4. Pathiavaram: voor de meisjes boarding hebben we hier een nieuwe 

badgelegenheid gebouwd. Ook dit project is afgerond en meer informatie staat 

hier.  

5. Vegiwada: hier bouwen we een nieuw toiletgebouw. Op dit moment wordt er 

gewerkt aan het dak en is het project bijna klaar. Zie voor informatie: 

https://thomasbouwprojecten.nl/projecten/voorbereiding-toiletgebouw-

vegiwada-5e-project-safeclean/.  

6. Chebrolu: na de uitbreiding van de school, is er behoefte aan meer toiletten, 

daarom zijn we hier gestart met 2 extra toiletten voor de meisjes en 4 toiletten 

voor de leerkrachten. Na Pasen zijn de werkzaamheden opgestart. Voor meer 

info klik hier.  

7. P.T. Parru: ook hier bouwen we een groot nieuw toiletgebouw en een 

wasgelegenheid. De voorbereidingen zijn inmiddels ver gevorderd: de 

tekeningen zijn inmiddels gemaakt, op basis waarvan offertes zijn aangevraagd. 

Voor meer informatie, zie hier.  

8. Ottanthangal: hier wordt het toiletgebouw van de boarding van de meisjes 

gerenoveerd en tevens verbeteren we de afvoer, naar een nieuwe sceptictank. 

De werkzaamheden zijn in volle gang. Zie ook: 

https://thomasbouwprojecten.nl/projecten/voorbereiding-ottanthangal-8e-

project-safe-clean/.  
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9. Nellai Town: hier zijn de voorbereidingen begonnen voor een nieuw 



 

toiletgebouw met sceptictank.  

Daarmee ronden we het Safe & Clean programma af, dat dankzij uw bijdragen in 

minder dan twee jaar kon worden gerealiseerd. Wij willen u hierbij nogmaals danken 

voor uw ondersteuning van dit programma. Begin dit jaar hebben we besloten een 

“Maintain & Renovate programma” (M&R) te starten. In onze volgende nieuwsbrief 

zullen we hier meer aandacht aan besteden.  

    

 

Nieuwe (hoofd)sponsor gezocht.... 
 

 

In december van het afgelopen jaar, mochten wij voor de 5de keer ons kleurige THOMAS 

magazine uitbrengen. Dat betekende ons eerste lustrum voor de THOMAS. Zoals u weet 

wordt ons jaarlijkse magazine volledig separaat gesponsord, zodat dit absoluut niet te 

koste gaat van de donaties die voor de kinderen in India bedoeld zijn. Na vijf jaar heeft 

onze hoofdsponsor besloten hiermee te stoppen. Wij willen hem hierbij nogmaals heel 

hartelijk danken dat hij dit magazine, waarin we meer achtergrondinformatie geven en 

vrijwilligers van onze stichting, zowel in India als in Nederland, aan het woord laten, 

gedurende al die jaren mogelijk heeft gemaakt. Graag doen we hierbij een oproep aan 

nieuwe sponsoren: wilt u ons helpen de THOMAS ook in december 2021 weer uit te 

kunnen geven, neem dan voor informatie via dit mailadres contact met ons op: 

secretariaat@thomasbouwprojecten.nl.  
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