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Voorwoord 
 

De afgelopen maand mei heeft het coronavirus verwoestend toegeslagen in India. Met 

records van meer dan 400.000 besmettingen en meer dan 4300 doden, per dag. De 

Indiase gezondheidszorg werd totaal overvraagd. Ook het St. Thomas-ziekenhuis van 

de zusters was overbelast, waardoor patiënten in de gangen op stretchers zo goed 

mogelijk behandeld moesten worden. Ook zijn er ditmaal veel zusters van de 
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congregatie besmet geraakt en sommige zelfs overleden. Het vaccinatieprogramma is 

langzaam op gang gekomen, maar het (economisch-) herstel zal nog op zich laten 

wachten. De scholen zijn nog altijd gesloten en de zusters bereiden zich voor op de 

terugkeer van de kinderen; er zal dan een grote inhaalslag gemaakt moeten worden, 

daar de meeste kinderen ruim een jaar weinig tot geen toegang hadden tot onderwijs. 

Ook onze bouwactiviteiten hebben grotendeels weer stilgelegen, omdat er geen mensen 

konden of durfden te komen. Er is dus geen nieuws over de projecten: we verwachten 

dat wanneer een en ander weer opgestart is, alles tijdig klaar zal zijn voor het nieuwe 

schooljaar.  

 

In deze nieuwsbrief gaan we uitgebreid in op het nieuwe programma “Maintain & 

Renovate”; verder is het jaarverslag over 2020 te lezen; leggen we nog eens uit hoe u 

met belastingvoordeel kunt doneren en doen we een oproep aan potentiële sponsoren 

voor het THOMAS magazine.  

 

Mede namens het bestuur wens ik u veel leesplezier,  

 

Siet Egas Repáraz  

    

Maintain and Renovate: een nieuw programma 
 

In de afgelopen jaren hebben we onze beperkte middelen bij voorkeur bestemd voor 

nieuwbouw of uitbreiding van een school of kostschool/kindertehuis, boven het 

opknappen en onderhouden van gebouwen. Ook sanitaire ruimtes werden niet altijd 

standaard meegenomen in een nieuwbouwproject. In ons Safe & Clean programma 

hebben we deze achterstand ingelopen zodat de gebouwen weer voldoen aan de eisen van 

de overheid en de wensen van ouders en kinderen.  

 

Wel hebben we diverse kleinere onderhoudsprojecten gedaan, waarvoor we speciaal 

donaties mochten ontvangen.  

 

In overleg met de leiding van de congregatie hebben we besloten nu voorrang te geven 

aan noodzakelijk onderhoud van een aantal locaties.  
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Om de juiste aandacht te geven aan onderhoud, nu en in de toekomst, van de vele locaties 

hebben we het programma Maintain & Renovate gedefinieerd. Het doel is om niet alleen 

de grootste onderhoudsachterstand aan te pakken maar ook tot een manier van werken te 

komen die tijdig en preventief onderhoud mogelijk maakt  

 

Het programma is conform een van de uitgangspunten van ons beleidsplan, waarin we 

vastgelegd hebben dat de verantwoordelijkheid voor onderhoud wordt overgedragen aan 

de zusters.  

 



De Corona periode 

heeft een groot gat 

geslagen in de 

middelen van de 

congregatie. Vanuit 

hun 

verantwoordelijkheid hebben de zusters desondanks aangegeven 50% van de kosten van 

dit programma te zullen dragen. Het zou geweldig zijn als onze donateurs de overige 50% 

zouden kunnen realiseren. Ook kunnen we nog putten uit een onderhoudsreserve die tot 

2017 opgebouwd werd. Zo zal de congregatie ook in de toekomst onderwijs kunnen geven 

aan kinderen in goede gebouwen.  

 

Op dit moment zijn er 8 projecten geselecteerd, waarvan de eerste vier al in 

voorbereiding zijn. De kindertehuizen/kostscholen in Vepery en Avadi zijn het eerste aan 

de beurt. Op onze website zullen alle projecten, met gedetailleerde omschrijving, in de 
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komende maanden te vinden zijn. Onze projectleiders begeleiden ook deze projecten van 

begin tot eind.  

 

Door de congregatie is zr. Asha aangewezen als bouwcoördinator en toezichthouder. 

Recentelijk heeft zij een vervolgstudie gedaan, die zij dit jaar afrondt. Onze projectleiders 

zullen haar begeleiden bij het opzetten van een meer planmatige aanpak van onderhoud 

voor alle gebouwen.  

 

Daartoe werken we ook aan een checklist van onderwerpen en aandachtspunten, met 

tijdsaanduiding (bijv. jaarlijks / halfjaarlijks) die gebruikt moet worden om systematisch 

de behoefte aan onderhoud per locatie op te nemen en zo een ‘preventief 

onderhoudsplan” uit te werken. Hiermee wordt voorkomen dat de gebouwen in een 

slechte staat terecht komen.  

 

Wilt u dat uw donatie ten goede komt van dit Maintain & Renovate programma, vermeld 

dan “M&R” bij uw overschrijving. Doneren kan altijd via de DONEER - knop op onze 

website.  

 

Wij danken u bij voorbaat, mede namens de kinderen, voor uw bijdrage!  

    

 

Jaarverslag 2020 
 

Het Jaarverslag over 2020 is afgerond en beoordeeld.  

 

Het bestaat uit een algemeen overzicht, een uitgebreid overzicht van de projecten die in 

2020 zijn gerealiseerd, gestart of waar we de voorbereidingen voor troffen. De financiële 

verantwoording, bestaande uit de Jaarrekening en een uitgebreide toelichting, een 

meerjaren overzicht, de beoordelingsverklaring en de begroting voor 2021. En tot slot 

relevante bijlagen.  

 

Via deze link kunt u het jaarverslag vinden: 

https://thomasbouwprojecten.nl/verantwoording/  
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Doneer met belastingvoordeel  
 

Weet u dat, als u ons 5 jaar lang een vast bedrag per jaar schenkt, u dat bedrag als 

Periodieke Gift volledig kunt aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting 

ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit in tegenstellig tot de aftrek van eenmalige 

giften, waarbij u te maken heeft met drempel-en plafondbedragen. Een rekenvoorbeeld 

van een Periodieke Gift bij een belastingtarief van 38.1% laat zien hoe het werkt.  

• U doneert 808 Euro per jaar  



 

• Teruggave belastingdienst is dan 308 Euro  

• U betaalt netto 500 Euro per jaar  

Let op. Een Periodieke Gift moet altijd worden vastgelegd in een onderhandse 

overeenkomst. Wilt u ook profiteren van dit fiscaal voordeel? Download de 

Overeenkomst Periodieke Gift op de site van de belastingdienst. Of ga naar onze 

website, https://thomasbouwprojecten.nl/. U vindt daar de link naar de Overeenkomst 

als u op de - DONEER NU - knop klikt. Print de Overeenkomst uit, vul hem in en stuur 

hem naar ons secretariaat. Ook dit adres vindt u op de website.  

    

 

Nieuwe (hoofd-) sponsor gezocht….  
 

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

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

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

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

onze hoofdsponsor besloten hiermee te stoppen. In dit magazine, geven we meer 

achtergrondinformatie, spreken we met kinderen en studenten in India op de scholen van 

de congregatie en laten we vrijwilligers van onze stichting, zowel in India als in 

Nederland, aan het woord.  

 

Graag doen we nogmaals een oproep aan nieuwe sponsoren: wilt u ons helpen de 

THOMAS ook in december 2021 uit te kunnen geven, neem dan voor informatie via dit 

mailadres contact met ons op: secretariaat@thomasbouwprojecten.nl Of u kunt onder 

vermelding van “Magazine 2021” ook een bijdrage doneren. Bij voorbaat onze dank!  
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Schrijf u uit  
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