NIEUW Project
Perambalur, Tamil Nadu – India
Vernieuwing sanitaire voorzieningen
Budget 50.000 euro

Van:
Stichting Thomas Bouwprojecten
www.thomasbouwprojecten.nl
secretariaat@thomasbouwprojecten.nl
IBAN: NL47 RABO 0149 3087 87

NIEUW TOILETGEBOUW EN WASPLAATS VOOR HET KINDERTEHUIS IN

PERAMBALUR
De stad Perambalur is een regionaal bestuurscentrum en ligt op ongeveer 250 Km. ten Zuiden
van Chennai, vroeger Madras geheten, in de deelstaat Tamil Nadu.
Onze zusters Franciscanessen beheren daar een scholengemeenschap voor lager onderwijs en
middelbaar onderwijs voor meisjes met in totaal ruim 2000 kinderen. Voor de meisjes met een
moeilijke thuissituatie is er het St. Dominic’s kindertehuis, met een bezetting van ongeveer 250
meisjes.
In 1996 hebben we de toiletten en wasgelegenheid voor de boardingmeisjes al wat verbeterd.
Nu, na bijna 20 jaar mankeert er van alles aan vooral de toiletten waardoor een aantal buiten
gebruik. Op de foto’s (zie volgende pagina) is de verouderde toestand en de onhandige
positionering van de wasbak bij de toiletten duidelijk te zien.
Het projectteam is tot de conclusie gekomen dat renovatie van de bestaande voorziening het
grote tekort aan toiletten niet opheft en het veel beter is het bestaande in slechte staat verkerende
en te nauwe toiletgebouw te slopen en een nieuw toiletgebouw van 2 verdiepingen te bouwen
met moderne kunststof afscheidingen en deuren, zoals toegepast voor de schooltoiletten in
Vandavasi. Dit nieuwe gebouw zal eerst worden gebouwd waarna het oude gebouw wordt
gesloopt. Op de plaats van het gesloopte gebouw zal de bestaande wasplaats worden uitgebreid.
De scheidingsmuur tussen de toiletten en de speelplaats van de school zal voor deze nieuwbouw
worden verlengd met ongeveer 9 meter.
De raming voor dit nieuwe project is:
Toiletgebouw met buitentrap
24 toiletten en 8 badcabines
Sloop oude gebouw en aanpassing muur
Wasvoorzieningen op vrijgekomen plaats
Totaal
Bij een koers van 70 Rs ongeveer € 50.000

Rs.

20.00.000
8.00.000
1.50.000
5.50.000
Rs.35.00.000

In de tekening op pagina 4 is een beter beeld van de omvang van dit project te zien.
Mogen wij weer rekenen op uw bijdrage aan dit erg gewenste project voor betering van
de sanitaire voorzieningen?
Dank daarvoor namens die meisjes in Perambalur.
Het projectteam:

Anne Reijenga
Jos Dijkers
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