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Wordt deze mail niet goed 

weergegeven? Bekijk in browser  

 

 

 

Voorwoord 
 

Met veel genoegen bieden wij u hier de eerste nieuwsbrief van 

2022 aan. U vindt hier het laatste nieuws over projecten, onze 

organisatie en het jaarverslag.  

 

Bestuur en projectleiders.  

  

Budalur 

https://mailchi.mp/e80d6579d0a9/nieuwsbrief-1-mei-2022?e=4d5d8dae23
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In Budalur realiseren we een nieuw schoolgebouw met 4 

klassen en 2 labs (laboratoriumlokalen voor natuurkunde en 

scheikunde). Hiermee wordt in Budalur de mogelijkheid voor 

Higher Secondary Education (Bovenbouw Middelbaar 

Onderwijs) gecreëerd. Het gebouw komt op de bestaande 

scholencampus, waar door Thomas Bouwprojecten eerder ook 

al scholen zijn gebouwd.  

 

Na de start van dit project in mei 2021 lag de bouw enige tijd 

stil in verband met Corona beperkingen, maar kon gelukkig in 

september daarna weer opgestart worden.  

 



 

Onze projectleider Jos Dijkers heeft Budalur bezocht op 21 mei 

j.l. en geconstateerd dat de bouw voorspoedig verloopt en er 

kwalitatief goed uitziet.  

 

De bouw zal half juli a.s. klaar zijn en opgeleverd worden. Dan 

kunnen de leerlingen er in het nieuwe schooljaar, wat rond die 

tijd begint, meteen gebruik van gaan maken.  

Lees hier meer...   

  

Nieuw toiletgebouw voor de school in P.T.Parru 
 

 

De zusters Franciscanessen hebben in PT Parru 

(Patsalatadiparru) een lagere school en een middelbare school 

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=de028a653c&e=4d5d8dae23


 

voor jongens en meisjes waar Engelstalig onderwijs wordt 

gegeven aan 360 meisjes en 250 jongens. We hebben hier de 

sanitaire voorzieningen uitgebreid door, naast het bestaande 

toiletgebouw, een nieuw toiletgebouw te realiseren, met daarin 

5 toiletten en 7 urinals voor de meisjes en 3 toiletten en 7 

urinoirs voor de jongens. Het project is op 10 maart 2022 

ingezegend nadat de langverwachte cabines geïnstalleerd 

waren. Op onze website vindt u het eindrapport.  

Lees hier meer...   

  

Projectreis van projectleider Jos Dijkers naar India 
 

 

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=fc9ecb2849&e=4d5d8dae23


 

Van 17 mei tot 1 juni is Jos Dijkers in India. Twee jaar zijn we 

door de Covid-19 uitbraak niet op bezoek geweest bij de 

congregatie en bij onze projecten. Jos gaat o.a. naar Budalur en 

Singampunari voor de uitbreidingen van scholen en naar Nellai 

Town waar we de mogelijkheid tot uitbreiding van de school en 

toiletten onderzoeken. Ook ontmoet hij op een paar plaatsen de 

meisjesstudenten. Kijk voor het hele reisprogramma op onze 

website.  

Lees hier meer...   

 
  

Jaarverslag over 2021 
 

 

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=17d19d0e9c&e=4d5d8dae23


 

Ons jaarverslag over 2021 is verschenen en via de website te 

downloaden. Het jaar werd sterk beïnvloed door de gevolgen van 

COVID-19 op de congregatie FSJ, op de gezondheid van de zusters, 

op de scholen en het vele werk voor het St. Thomas hospitaal. 

Onze projecten voor de uitbreiding van scholen, het verbeteren 

van sanitair en het renoveren hebben gelukkig doorgang kunnen 

vinden. Namens de kinderen in India danken wij u voor uw 

bijdragen die dit mogelijk maakten. Naast een terugblik op het 

afgelopen jaar bevat het jaarverslag ook een vooruitblik naar 

2022 . Het jaarverslag is, zoals gebruikelijk, door het Bestuur met 

de Raad van Advies besproken.  

Lees hier meer...   

  

Leo Uittenbroek. Ons nieuwe bestuurslid. 

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=f88ba1c592&e=4d5d8dae23
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We zijn als bestuur heel blij dat het ons gelukt is om de vacature 

in ons bestuur op te vullen. In de bestuursvergadering van 10 

mei 2022 hebben we een nieuwe bestuurslid benoemd. De heer 

Leo Uittenbroek wil graag de komende jaren met zijn, in eerdere 

rollen opgedane kennis en ervaring, een bijdrage leveren aan 

het realiseren van de doelen van de stichting. Op de website 

stelt hij zichzelf voor.  

Lees hier meer...   

  

Nieuw lid voor onze Raad van Advies 

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=42f2ff4c3b&e=4d5d8dae23
https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=a10a9be80e&e=4d5d8dae23


 

 

 

We zijn heel blij dat we de heer George Henkens bereid hebben 

gevonden om toe te treden tot de gezamenlijke Raad van Advies 

van onze drie Thomas stichtingen. De heer Henkens is al vele 

jaren een trouwe donateur van onze stichting en hij zal zich als lid 

van de gezamenlijke Raad van Advies van de drie 

Thomasstichtingen onder andere inzetten om onze 

naambekendheid bij potentiële donateurs te vergroten.  

Lees hier meer...   

  

Thomas Bouwprojecten 30 jaar! 

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=b27c80c2ee&e=4d5d8dae23


 

 

 

In november van dit jaar zullen we ons 30-jarig bestaan vieren. 

Graag komen we dan met onze donateurs en belangstellenden in 

contact over de ontwikkelingen op het gebied van scholing, 

samenleving en economie in India en van de zustercongregatie 

daarin in het bijzonder. We zullen onze plannen hiervoor tijdig 

aan u laten weten.  
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