
  

 

Nieuwsbrief 3 - Oktober 2021  

Wordt deze mail niet goed 

weergegeven? Bekijk in browser  

 

 

 

Voorwoord 
 

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van 2021.  

 

In deze nieuwsbrief melden we u het afscheid van ons bestuurslid Siet Egas Repáraz, 

stellen we het nieuwe lid van de Raad van Advies Niels van den Beucken aan u voor, 

vertellen we over de update van ons beleidsplan en is er natuurlijk veel plaats voor onze 

projecten.  

 

We wensen u veel leesplezier,  

 

Het bestuur  

    

Covid-19 update door de zusters  

https://mailchi.mp/19b9671ad181/nieuwsbrief-oktober-2021?e=4d5d8dae23
https://mailchi.mp/19b9671ad181/nieuwsbrief-oktober-2021?e=4d5d8dae23


 

 

 

Zr. Shaila, secretaris van de Board van de 

congregatie, heeft ons een inzicht gegeven in 

de gevolgen van de COVID-19 pandemie 

voor de organisatie, de leerlingen en de 

inwoners van de steden en dorpen waar de 

zusters werkzaam zijn.  

 

Lees hier haar bijdrage: FSJ & THE COVID PANDEMIC  

    

Bedankt Siet 
 

Afgelopen juni heeft ons bestuurslid Siet Egas Reparaz aangegeven om persoonlijke 

redenen haar activiteiten voor de Stichting Thomas Bouwprojecten te willen 

beëindigen. Hoe jammer wij haar vertrek ook vinden, wij kijken met dank terug op haar 

vele activiteiten en bijdrages voor Thomas Bouwprojecten sinds begin 2016. Deze 

betroffen in het bijzonder:  

• Het verzorgen van inhoud, vorm en realisatie van THOMAS Magazine edities 1 

(2016) tot en met 5 (2020),  

• Het opzetten en vormgeven van de Nieuwsbrief in zijn huidige vorm en de 

realisatie en publicatie daarvan de voorbije jaren sinds 2017.  

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=6d3d6bb930&e=4d5d8dae23


 

• Het initiëren van Safe&Clean als programma, om daarmee meer structureel, in 

plaats van in losstaande projecten, te werken aan verbetering van de sanitaire 

voorzieningen van scholen en boardings van de FSJ Congregatie.  

 

Haar activiteiten en de resultaten daarvan hebben de voorbije jaren sterk bijgedragen 

aan het succes van onze Stichting Thomas Bouwprojecten en daarmee aan het welzijn 

en de ontwikkeling van kansarme kinderen in India. Nogmaals onze dank daarvoor, 

namens iedereen die bij onze Stichting betrokken is. Wij wensen haar het allerbeste 

voor de toekomst.  

 
 

    

Nieuw lid voor onze Raad van Advies  



 

 

We zijn heel blij dat we de heer Niels van den 

Beucken bereid hebben gevonden om toe te 

treden tot de gezamenlijke Raad van Advies van 

onze drie Thomas stichtingen.  

 

De heer Niels van den Beucken is financieel 

directeur van Arte. Arte is een firma met een 

fabriek in Helmond waar men natuursteen 

verwerkt tot diverse producten zoals 

keukenbladen.  

 

De firma doet zaken met graniet groeves in India en zo kwam de heer van den Beucken in 

contact met kinderen die daar noodgedwongen niet naar school gaan en geen onderwijs 

volgen.  

 

Reden voor hem om de stichting “Arte Right To Education” op te richten. Een stichting 

(geheel los van de firma zelf) die zich inzet om de kinderen in de dorpen rondom de 

graniet groeves onderwijs aan te bieden en vooral hun ouders bewust te maken van de 

noodzaak tot onderwijs. https://artefoundation.nl/.  

 

Als lid van de gezamenlijke Raad van Advies van onze drie Thomas stichtingen zal Niels 

zich voortaan ook inzetten om onze kinderen in India de mogelijkheid te bieden om goed 

onderwijs te krijgen in goede daarvoor geschikte en gezonde gebouwen.  

    

 

Erkenning CBF 
 

Op 23 september ontvingen we van CBF (Toezichthouder Goede Doelen) bericht dat onze 

organisatie over 2021 voldoet aan de eisen van de Tussentijdse toets Erkenningsregeling. 

In ons Erkenningspaspoort CBF kunt u de gegevens zien die wij met CBF delen.  

    

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=4f4d66e99f&e=4d5d8dae23
https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=9a5f7b5e91&e=4d5d8dae23


Bouw van school in Budalur nu daadwerkelijk 

en voortvarend gestart  
 

Begin dit jaar hebben wij uit een nalatenschap de financiële middelen ontvangen om in 

Budalur een nieuw schoolgebouw neer te zetten. Op deze locatie zijn eerder (in de jaren 

2002-2004-2007) door onze stichting reeds bouwprojecten gerealiseerd. Voor meer 

informatie zie ook: https://thomasbouwprojecten.nl/projecten/voorbereiding-

budalur-4-klaslokalen-en-2-labs/.  

 

Met de ontwikkeling van het nieuwe gebouw met 4 klasruimtes en 2 “labs” wordt het 

mogelijk, aan het reeds bestaande onderwijs, een niveau toe te voegen: Higher 

Secondary Education.  

 

Helaas werden ook het district Budalur, en de scholen en zusterorganisatie daar, zwaar 

getroffen door de Covid-19 pandemie. Ook de hoofdzuster, Sr. Joseline, kreeg Corona en 

moest ernstig ziek in het Thomas Mount-hospitaal van de Congregatie in Chennai 

worden opgenomen, maar gelukkig is zij weer geheel hersteld.  

 

Het gevolg van de Corona-maatregelen was dat de scholen werden gesloten, en de 

kinderen thuis kwamen te zitten. Zij kregen zo goed als mogelijk onlineonderwijs, maar 

door het ontbreken van hulpmiddelen als computers en internetverbindingen was dit 

maar heel beperkt effectief. Het gehele schoolterrein werd hermetisch afgesloten. 

Intussen was ook alle bouwverkeer in de regio stilgelegd. Een eerste keer werd in 

april/mei geprobeerd ons bouwproject op te starten, maar wegens een hernieuwde 

lock-down lukte dat niet.  

 

Inmiddels is op 20 augustus jl. nu daadwerkelijk met de bouw begonnen, en begin 

oktober is de fundering al gelegd en staan de kolommen voor het gebouw al overeind.  

 

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=7b5fb6a605&e=4d5d8dae23
https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=7b5fb6a605&e=4d5d8dae23


 

 

 

 

Met deze snelheid ziet het er naar uit dat de bouw binnen enkele maanden zal kunnen 

worden afgerond, en ruim voor het begin van het volgende schooljaar voor gebruik 

gereed zal zijn.  

    

Feestelijke opening in Walajabad 



 

 

Op 15 september werden het nieuwe schoolgebouw van de High school en de renovatie 

van het gebouw van de Primary school feestelijk geopend en ingezegend. Dit project 

waarmee we al in 2018 zijn begonnen kende vele tegenslagen en vertragingen.  

 

Maar uiteindelijk is er een prachtig resultaat. Een zeer oud en gevaarlijk, en uiteindelijk 

afgekeurd schoolgebouw is gesloopt en er is een nieuw gebouw op dezelfde plaats 

neergezet met 4 moderne klaslokalen die gebruikt worden door de leerlingen van de 

High school. Het gebouw van de Primary school is geheel gerenoveerd en uitgebreid 

met 1 extra klaslokaal, een nieuwe trap en een nieuwe toileteenheid. Ook is er een 

afscheidingsmuur gebouwd tussen beide scholenterreinen. Dit is een eis van de 

overheid en nodig voor de onderwijsvergunning.  

 

De kostenschatting voor dit project was € 120.000 waarvan 50% door de congregatie 

zelf gedragen zou worden en de andere helft door ons met een maximum van € 60.000. 

Uiteindelijk is het project iets duurder geworden door tussentijdse vanuit de overheid 

vereiste wijzigingen en een paar aanpassingen vanuit de congregatie. Voor alle 

informatie over dit project en ons eindverslag zie 

https://thomasbouwprojecten.nl/projecten/project-voorbereiding-walajabad-nieuw/.  

 

 

Dans bij de opening van de nieuwbouw en renovatie in Walajabad  

    

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=b7a74a6025&e=4d5d8dae23


Safe & Clean. Al 7 projecten ingezegend en in 

gebruik! 
 

Eind 2019 zijn we gestart met ons Safe & Clean project waarin we, in samenspraak met 

de zusters, een aantal dringend noodzakelijke verbeteringen van sanitair, was of 

watervoorzieningen realiseren. Er zijn 9 projecten geselecteerd die in relatief korte tijd 

met prioriteit zouden worden verbeterd.  

 

Ondanks meerdere lockdown momenten is het ons gelukt om op dit moment al 7 

projecten af te sluiten. Nadat eerder al 3 projecten gereed waren zijn er in september, 

na de herstart van de laatste lockdown, maar liefst 4 projecten opgeleverd.  

 

Feestelijke inzegeningen waren er in:  

 

 

Chebrolu op 9 september  

 



 

Vegiwada op 10 september  

 

 

Ottanthangal op 11 september  

 



 

 

Thiruvalanturai op 22 september  

 

Een geweldig resultaat waarvan vele kinderen profiteren dat we konden realiseren 

door uw royale giften.  

 

Gewerkt wordt er nog aan het project in P.T.Parru waar de aannemer al heel ver is met 

het bouwen van een nieuw groot toiletgebouw voor zowel jongens als meisjes. Als 

laatste Safe & Clean project komt er een nieuw toiletgebouw in Nellai Town. Daarvoor 

zijn de tekeningen gemaakt en worden er op dit moment offertes opgevraagd. Alle 

informatie over deze en de andere projecten in het Safe & Clean programma vindt u op 

onze website https://thomasbouwprojecten.nl/projecten/?page=1  

    

Voortzetting van het huidige beleid 

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=9d51e7f034&e=4d5d8dae23


 

Ons huidige beleidsplan dateert van 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, en daarbij diverse 

ontwikkelingen binnen en buiten onze 

organisatie in kaart gebracht, met name 

ook op politiek, sociaal-economisch 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: het aantal besmettingen en 

slachtoffers is nog steeds erg groot, en de vaccinatie-graag erg laag, en de beperkingen 

in het maatschappelijk verkeer en onderwijs nog talrijk.  

 

Zolang deze situatie nog 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 

volgend jaar, 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 meer 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.  

 

 

Doneer nu: 

https://thomasbouwprojecten.nl/doneer/  
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