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Voorwoord 
 

Met veel genoegen bieden wij u hier de tweede nieuwsbrief van 2022 

aan. Hierin nodigen wij u uit voor de viering van ons 30-jarig jubileum 

en vindt u nieuwsverslagen over de zustercongregatie, de reis van Jos 

Dijkers, de oplevering van de school in Budalur en het geplande 

jubileumproject.  

 

Bestuur en projectleiders.  

 

   

Viering 30-jarig bestaan 
 

 

Het is nu inmiddels al dertig jaar geleden dat de familie Schiebroek 

samen met vrienden en kennissen hulp en zorg begon te verlenen aan 
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kansarme kinderen, en dan vooral meisjes, in India. In het kader van 

die hulpverlening is in 1992 de Stichting Thomas Bouwprojecten 

opgericht met als doel het plannen en realiseren van gebouwen voor 

schoolkinderen, en het bijeenbrengen en beheren van de daarvoor 

benodigde financiële middelen.  

 

Dit jaar viert de Stichting Thomas Bouwprojecten dus haar 30-jarig 

jubileum.  

 

Dankzij de gulle bijdragen van vele donateurs en de inzet van vele 

vrijwilligers is de Stichting er in geslaagd de afgelopen 30 jaar ruim 

150 projecten met een totale waarde van meer dan €4,4 miljoen te 

realiseren in India. Alle reden om daar met u in dankbaarheid bij stil te 

staan.  

 

Wij nodigen u daarom gaarne uit voor onze jubileumbijeenkomst 

op 19 november aanstaande. Binnenkort ontvangt u een meer 

gedetailleerde uitnodiging van ons.  

 

Op deze bijeenkomst zullen wij een overzicht geven van beleid en 

activiteiten van onze Stichting en enkele in de voorbije tijd uitgevoerde 

projecten.  

Lees hier meer   

    

Jubileumproject ter gelegenheid van ons 30-jarig 

bestaan 

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=47c4056ab7&e=4d5d8dae23


 

 

In Nellai Town, ook wel bekend als Tirunelveli, een stad van ongeveer 

500,000 inwoners in Tamil Nadu, het zuid-westen van India staat de 

Adaikala Matha Matriculation School, opgericht in 1990.  

 

Het is een katholieke school met als doelstelling onderwijs te geven 

aan kinderen van alle kasten en gezindten en vooral aan diegenen die 

leven beneden de armoedegrens. De ouders zijn dagloners zoals 

chauffeurs, straatverkopers of boeren.  

 

Op dit moment heeft de school 364 leerlingen, 225 jongens en 129 

meisjes. Er is weinig schooluitval en de leerlingen maken in het 

algemeen de school helemaal af.  

 



 

De lessen worden gegeven in het Engels. Tamil is een verplicht vak.  

 

Er wordt lesgegeven van grade 1 - 10. Dat is tot een leeftijd van 

ongeveer 15 jaar.  

 

In 2021 hebben we fondsen geworven voor een uitbreiding van het 

sanitair voor meisjes. De school groeit en wil graag ook een uitbreiding 

met drie lokalen. Onze projectleider heeft toen de situatie ter plaatse 

bekeken en besproken.  

 

Na overleg met de congregatie hebben we besloten het sanitairproject 

uit te breiden met de drie klaslokalen en het als jubileumproject voor 

ons 30-jarig bestaan aan onze sponsors voor te leggen. Het project 

kan in twee fasen gerealiseerd worden, eerst de fundering en de 

toiletten, daarna de lokalen.  

 

Bovenop de reeds gereserveerde €16,300 verwachten we nog € 

50,000 te moeten werven voor dit project. Kijk hier verder voor de 

projectdocumentatie, met foto’s.  

Lees hier meer   

    

Budalur : Nieuw schoolgebouw geopend 
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Op 28 juli is in Budalur (Tamil Nadu, India) een nieuwe schoolgebouw 

ingezegend en geopend.  

 

Vanwege de groei van het aantal leerlingen van de Our lady of health 

matriculation school was er behoefte aan uitbreiding van het aantal 

schoolklassen. Bovendien bestond de wens om naast het bestaande 

Primaire en Secundaire onderwijs (grades 1-10) ook Hoger Secundair 

onderwijs (grades 11-12) aan te bieden. Dit vroeg om een nieuw 

schoolgebouw met 4 klaslokalen en 2 laboratoriumruimtes op de 

bestaande campus. Al in 2004 heeft Thomas Bouwprojecten hier een 

nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Latere projecten hebben 

bijgedragen aan de verbetering van de sanitaire voorzieningen en van 

het oude gebouw.  

 

In de loop van 2020 kwamen de benodigde financiële middelen voor de 



 

uitbreiding beschikbaar uit de nalatenschap van Bert van Leijsen, in het 

verleden (1999-2002) penningmeester van onze Stichting.  

De bouwwerkzaamheden werden gestart in april 2021. Snel daarna 

kwamen deze geheel stil te liggen vanwege de Covid/Corona 

pandemie. Er kon weer opgestart worden in september 2021, waarna 

de bouw verder vlot verliep. In juli 2022 was het zover dat het gebouw 

kon worden opgeleverd.  

 

De officiële inzegening en opening vonden plaats op 28 juli 2022. Dit in 

aanwezigheid van de leiding van de Zustercongregatie en van Carla 

van Leijsen en Lia Weerdenburg als vertegenwoordigers van de familie 

van Leijsen.  

Lees hier meer   

 
    

Reis van projectleider Jos Dijkers in mei 2022 

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=238f1dafb3&e=4d5d8dae23


 

 

Afgelopen mei was het voor onze projectleider Jos Dijkers na het 

uitbreken van Corona weer mogelijk, om de door de Stichting Thomas 

Bouwprojecten gesteunde projecten in India te bezoeken. Een vol 

programma voerde hem in twee weken tijd langs 10 projecten. Een 

deel van de bezoeken lichten we er hieronder uit.  

 

Een belangrijk bezoek was aan de RCM High en Primary Schools in 

Walajabad. Hier heeft de Stichting, samen met de congregatie, een 

nieuw gebouw van twee bouwlagen met elk 3 klaslokalen gebouwd. 

Een bestaand gebouw is gerenoveerd en uitgebreid. In september 

vorig jaar is het project opgeleverd en zijn de gebouwen ingezegend. 

“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 opnieuw 

geschilderd”, aldus Jos. Ook de High School was goed en degelijk 

gebouwd. Van de voor dit project benodigde 150 duizend euro heeft de 

Stichting er 60 duizend bij kunnen dragen.  

 

Naast grote projecten heeft Jos ook een aantal Safe & Clean projecten 

bezocht. Zo was hij in Vegiwada. De Stichting had hier 27 duizend euro 

beschikbaar gesteld om 10 nieuwe toiletten te realiseren. De aannemer 

bleek zijn werk goed te hebben gedaan. In P.T. Parru was voor bijna 

35 duizend euro een groter Safe & Clean project gerealiseerd dat 

afgelopen februari is opgeleverd. Hier had de aannemer wat steekjes 

laten vallen. Inmiddels zijn die gebreken hersteld.  

 

Naast de nieuw te realiseren nieuwbouw heeft Jos ook gekeken naar 

de onderhoudsstaat van diverse gebouwen en de zusters geadviseerd 

over de benodigde onderhoudswerkzaamheden.  

Lees hier meer   

    

Nieuw bestuur bij onze partner in India: Congregatie 

van Franciscan Sisters of St. Joseph in Chennai 

https://thomasbouwprojecten.us14.list-manage.com/track/click?u=dc64804a667a3d6403d3e2566&id=79f5bcf2d2&e=4d5d8dae23


 

 

De leiding van de Congregatie FSJ, onze partner in India, is in handen 

van de Superior General. Zij wordt bijgestaan door de General 

Councilors (een algemeen bestuur van nog 6 leden waaronder ook een 

financieel verantwoordelijke en een Secretaris). Iedere 6 jaar zijn er 

verkiezingen voor de functies van de Superior General en de overige 

leden van de General Council. Zusters die al meer dan 10 jaar zijn 

ingetreden en minimaal 40 jaar oud zijn kunnen zich verkiesbaar 

stellen voor een van de functies. Alle zusters van de congregatie 

hebben (via een getrapt stemrecht) de mogelijkheid te stemmen op de 

kandidaten van hun keuze. Dit jaar vonden deze verkiezingen plaats 

tijdens de Kapittelbijeenkomst van 4 t/m 11 mei 2022.  

 

Sinds deze verkiezingen bestaat het Generalaat uit:  

• Superior General. Rev. Sr. M. Arockiam (ze is herkozen) 

• Assistent Superior General Rev. Sr. Christhu Rani  



 

• General Councilor Rev. Sr. K. A. Susai Mary  

• General Councilor Rev. Sr. Mary Jenova  

• General Councilor Rev. Sr. P. Arul Mary  

• Economer General Rev. Sr. P. S. Celia (herkozen) 

• Secretary General Rev. Sr. Mary Shaila Ruby (herkozen) 

 

Lees hier meer   
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