PATHIAVARAM UITBREIDING KINDERTEHUIS
E INDRAPPORTAGE
Op 9 september 2013 werd de uitbreiding van het tehuis voor meisjes en de nieuwbouw van
het tehuis voor jongens op bijzonder feestelijke wijze gevierd. De bisschop met gevolg veel
zusters, priesters, de aannemer met zijn personeel en verdere genodigden uit de omgeving.
Namens Thomas Bouwprojecten waren Natascha Tylek bestuurslid en Hans Schiebroek
projectleider aanwezig. Natascha heeft Hans deze projectreis vergezeld om op die manier het
projectwerk ter plaatse te leren kennen.
Ons project in Pathiavaram was de
uitbreiding van het kindertehuis d.m.v.
de bouw van een extra verdieping –
bestemd voor de meisjes - gefinancierd
door onze sponsors. De nieuwbouw
van een tehuis voor de jongens is
gebouwd door de pastoor, buiten onze
verantwoordelijkheid en via hem
gefinancierd door een Spaanse
organisatie. Beide gebouwen liggen
zo’n 20 meter van elkaar. Beide
gebouwen werden door dezelfde aannemer gebouwd, een zekere A. Lawrence, oorspronkelijk
afkomstig uit het dorp. ‘Ons kent ons’ zo werkt het daar. Als er een keer wat te bouwen is in
het dorp probeer dan niet de lokale aannemers te passeren want dat geeft problemen!
De feestelijke bijeenkomst werd
gehouden in ‘onze’ nieuw gebouwde
verdieping. Veel toespraken in het
Tamil, voor ons gelegenheid om
iedereen en alles te observeren. De
meisjes in hun mooiste jurken,
bloemen in het haar, de dames in hun
mooiste kleurrijke sari’s behangen
met al hun goud. De toespraken
werden
afgewisseld
met
het
gebruikelijke
uitwisselen
van
geschenken voor iedereen die op de een of andere manier bij de totstandkoming van de
gebouwen betrokken is geweest. Ook wij en onze sponsors in Nederland werden niet vergeten
en gelukkig in de Engelse taal bedankt voor onze bijdrage.
Bouwkundig gezien zijn de hoofddoelen bereikt: Ten eerste, een mooie en zeer bruikbare
ruimte voor de boarding meisjes is gerealiseerd op de eerste verdieping. Ten tweede is de
grote en onveilige diepe open waterput afgedekt met een stalen roosterwerk. Het feit dat er
hierbij op diverse punten is afgeweken van onze bouwtekeningen vonden we weliswaar
minder maar hebben we geaccepteerd.
Op een punt na waar het functioneren van de boarding in het geding was. De trap opkomend
is er een kleine ruimte voordat je de grote nieuwe slaapzaal binnen gaat. De opdracht was om
in deze kleine ruimte een nachttoilet en een ziekenkamertje te maken, uiteraard van elkaar
gescheiden. De aannemer had wel het toilet gemaakt maar geen afscheiding met de rest van
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de ruimte. Op ons aandringen wordt dit alsnog gemaakt. Ook de plafondventilatoren en de
TL-balken waren nog niet aangebracht.
De afdekking van de waterput was ook in afwijking van de tekening. Er waren aanzienlijk
lichtere
staalprofielen
toegepast
waardoor de buiging van het rooster
duidelijk onze normen overschreed.
Omdat het rooster op de put was
samengesteld en aan elkaar gelast is de
sterkte en veiligheid toch ruim
voldoende gegarandeerd.
Het is duidelijk met deze aannemer,
waar we niet omheen konden, gaan we
nooit meer in zee!

Pathiavaram ligt in een streek waar veel armoede is en de
meisjes in de boarding zijn vrijwel allemaal afkomstig uit
gezinnen die onder de armoedegrens leven. Ondanks de
gemengde gevoelens over het verloop van de bouw
overheerst bij mij de voldoening dat we voor de meisjes de
levensomstandigheden in hun tehuis hebben verbeterd.
Door de verruiming van hun veel te krappe huisvesting en
hebben zij een veiliger onderkomen.
Namens de kinderen en zusters in Pathiavaram
hartelijk dank aan alle sponsors die aan dit project
hebben bijgedragen !!

Financiële verantwoording:
Ontvangen donaties, overgeboekt naar India:
- voor verdieping op gebouw:
€ 18.000
- voor afdekking waterput:
2.700
- totaal
€ 20.700

Rs. 1.265.440
193.198
Rs. 1.458.638

Aanneemsom
- voor verdieping op gebouw
- voor afdekking waterput
- totaal

Rs. 1.180.632
197.942
Rs. 1.378.574

Saldo bij de zusters in India

Rs.

80.064

Met dit saldo (ongeveer € 1.000) zullen de fans en TL-balken worden gekocht en
geïnstalleerd. Deze waren niet in de aanneemsom opgenomen.

Eersel, 13-11-2013
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ir. J.A.M. Schiebroek
projectleider

Pathiavaram

https://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=2045865135121829141
35.0004c0daba61ede9b25dd
Kijk voor meer informatie op onze website www.thomasbouwprojecten.nl
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