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Voorwoord 
 
U bent er aan gewend om aan het begin van iedere editie van het Projectnieuws van onze stichting, 
een inleiding door de voorzitter, Flor Potters, aan te treffen. Helaas kan hij in deze periode wegens 
persoonlijke omstandigheden, zijn vrouw Rina is door een zeer ernstige ziekte getroffen, wat minder 
tijd en aandacht aan het werk binnen onze stichting besteden. Wij wensen hen beiden veel sterkte toe 
in deze moeilijke tijd. 
 
Het jaar 2010 is voor de Stichting Thomas Bouwprojecten afgesloten op een totaal van ongeveer  
70.000 euro aan projectbestedingen. Aan het einde van dat jaar was een portefeuille van ongeveer  
90.000 euro aan bouwprojecten in voorbereiding ter realisatie in 2011. Graag bedanken wij hierbij nog 
eens van harte al onze donateurs die dit succes middels hun bijdragen mogelijk maken. 
Na de oplevering van het schoolgebouw in Singampunari, is de voorbije tijd vooral veel aandacht 
besteed aan de voorbereiding van het project PT Parru (bouw van een school). Wij zijn verheugd dat 
dank zij uw bijdragen en de NCDO-ondersteuning de financiering van dit project inmiddels helemaal 
rond is, en de bouw binnenkort aanbesteed kan gaan worden. Ook start binnenkort de realisatie van 
een project te Damaracherla. Verderop in deze uitgave van het Projectnieuws vind u uitgebreide 
informatie over deze en andere activiteiten en projecten. Dit mede gebaseerd op de rapporteringen uit 
de recente India-reis van Anne Reijenga, een van onze projectleiders. 
Graag willen wij op deze plaats nog eens onderstrepen dat, hoewel India in het algemeen economisch 
sterk groeit, er in dat land tussen bevolkingsgroepen en klassen nog gigantische verschillen bestaan. 
Om die reden blijft ook de komende jaren er nog een grote noodzaak aanwezig tot ondersteuning van 
scholing en bijbehorende huisvesting van met name de vele kansarme kinderen. Onze stichting wil 
daarom samen met u en onze vrijwilligers, zoals voorheen op dit terrein actief blijven, zeker in een tijd 
waarin politiek gezien ontwikkelingsbijdragen van de zijde van de overheid behoorlijk onder druk 
staan. 
 
 

 
Jac Braat 
waarnemend voorzitter 
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Verslag van de projectbezoeken door projectleider Anne Reijenga van 18 januari tot 18 februari 
2011  
 
Inleiding 
Een essentieel deel van de werking van onze stichting vormen de bezoeken die onze projectleiders 
als regel tweemaal per jaar aan India brengen. In dat kader heeft Anne Reijenga in januari-februari 
een aantal in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten bezocht en geïnspecteerd. Tevens werd de 
staat van een aantal eerder gerealiseerde gebouwen gecontroleerd. Wij vinden het belangrijk onze 
relaties, met name ook onze donateurs, verslag te doen van onze bevindingen. Hieronder daarom een 
verslag van de afgelegde bezoeken. 
 
19 februari, Gangapur, project in uitvoering, schooltje met drie klassen. 
Op deze locatie zitten drie zuster-onderwijzeressen en moeder-overste is sociaal werkster. Als het 

schooltje straks klaar is worden er minstens 50 kleine 
kinderen verwacht. De grotere kinderen gaan naar de school 
van het bisdom waar de zusters ook les geven. Uitbreiding is 
op deze locatie niet nodig en is door de overheid ook niet 
toegestaan. Het schooltje is nog niet klaar. Met het oog op 
de verwachte prijsstijgingen heeft men de meeste materialen 
al ingekocht, zoals stenen, zand en betonstaal voor de 
dakvloer. De fundering is gereed, de helft van de 
verandakolommen zijn gestort, het metselwerk van de 
school is gereed en dat van de toiletten voor de helft. De 

school zal voor 
het begin van 
het schooljaar 

(1 juli) klaar zijn en de formele opening zal in september 
plaatsvinden als Hans er is. Met Sr. Prudentia is 
afgesproken dat bouwzuster Asha bij de afwerking 
aanwezig zal zijn. Zuster Asha is een van de zusters van 
de Congregatie, heeft de voorbije jaren een bouwkundige 
opleiding gevolgd, en heeft vanaf nu de taak namens ons 
een aantal controle- en begeleidingstaken te vervullen bij 
de realisatie van nieuwbouwprojecten alsmede het 
onderhoud van eerder gerealiseerde gebouwen. 
 
27 februari, Mondasoro, controle keuken. 
In de boarding zitten momenteel 120 meisjes. Deze kinderen mogen met Kerstmis, in de meivakantie 
en met Budha-heilige-dagen in oktober/november naar huis. Van de Thomas Stichting voor Jongeren 
(hierna te noemen Jongerenstichting) hebben de zusters en de kinderen een TV, een koelkast, 
taperecorder en het meubilair gekregen. Bovendien draagt de Jongerenstichting jaarlijks bij in het 
onderhoud van de meisjes. De zusters hadden vorig jaar van de pastoor een boiler gekregen en drie 
rijstketels met als gevolg dat de keuken uitgebreid moest worden. Deze aanpassingen zijn 
gecontroleerd. De ruimte van de rijstketels is vergroot omdat er vier in plaats van drie ketels zijn 
geplaatst en bovendien tegen een andere muur. Ook de boilerruimte is anders en zodanig uitgebouwd 
dat er nauwelijks ruimte is tussen de compoundwall en het gebouw.   
 
31 januari, Vegiwada, controle afwerking.  
Ieder jaar gaat het aantal leerlingen met sprongen vooruit. 
Vorig jaar waren er nog ruim 450 en nu zijn dat er al bijna 
670. De zusters laten hier uit eigen middelen vier klaslokalen 
bouwen. Achter de keuken en de huidige toiletten zijn extra 
urinoirs gemaakt voor jongens en meisjes. In de vloeren en 
wanden zijn lichte tegels gebruikt en dat geeft het gebouw 
extra glans ten opzichte van andere boardings. De  
opmerkingen van vorig jaar zijn keurig verwerkt en alles is 
ook bijzonder schoon, zelfs de toiletten. De oven werkt nu 
goed, de pan sluit goed op de ondergrond, waardoor er 
geen rook meer in de keuken ontstaat.   

ontvangst van Anne Reijenga door de 
zusters  
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Er zijn nu 22 kinderen die financieel door een van onze sponsors worden gesteund. De kinderen 
krijgen, behalve meer groente, nu ook elke week een ei, kip en fruit. Achter op het terrein staan veel 
palmbomen, die allemaal ten dode opgeschreven zijn als er niet vlug water komt. De borewell geeft 
geen water meer en er moet snel een nieuwe komen. Bovendien mag daar een koe grazen en de 
zusters krijgen de melk. De plantage levert nogal wat op en is de investering meer dan waard. Het 
klooster ziet er keurig uit, behalve de scheur in de parapetwall tussen dakvloer en metselwerk, maar 
die heeft voor de constructie geen nadelige gevolgen. 
 
3 februari, Dhamaracherla, project in voorbereiding, verdieping op klooster. 
Hier zitten zeven zusters en het aantal kinderen is sinds 2008 opgelopen van 832 naar 906. Om dit op 
te kunnen vangen hebben de zusters in de boarding vijf kleine klaslokalen en een heel klein lokaal 

gecreëerd. Het is duidelijk dat een nieuwe school gewenst is 
maar helaas zijn er hogere prioriteiten. Ook het klooster 
barst uit zijn voegen en wij gaan hier een verdieping op 
zetten. De opdracht is gegeven aan een lokale aannemer 
voorgesteld door de pastoor Fathima Reddy S. De pastoor 
en de zusters regelen het contract en de aankoop van de 
materialen. De boarding wordt voor de helft als school 
gebruikt en er is weinig ruimte voor de boardingkinderen, 
die alleen van de verdieping gebruik kunnen maken. 
Bovendien is daar nog een kleine ruimte waar drie 
leerkrachten slapen. Toch zijn er nog 63 jongens en 10 
meisjes. Vanaf 6 Standard slapen en eten er 21 grotere 
jongens bij de pastoor, die van plan is een boarding voor 
jongens te beginnen. Een jonge energieke man, tevens een 

goede buurman van de zusters, fungeert als tolk bij het gesprek met de aannemer en hij heeft net als 
de zusters rijstvelden aangelegd. Hij krijgt het water van de borewell van de zusters. 
 
4 februari, Chennai, project in uitvoering, tehuis voor bejaarde zusters. 
De afwerking is grotendeels klaar maar het zal nog twee maanden duren voordat alles gereed is. Ook 
de binnentuin is grotendeels aangelegd. Vanwege de hete zon bevinden zich ook hier veranda’s 
rondom de binnentuin en daar komen de kamers op uit. 
Moeder-overste is dolgelukkig dat de oude zusters, die hun 
hele leven aan anderen hebben gewijd, nu een goede 
leefomgeving krijgen. Op de verdieping die door de zusters 
zelf is gefinancierd, zijn dezelfde kamers aangelegd als op de 
begane grond. Twee personen op een kamer zodat indien 
nodig hulp verleend kan worden. Alle badkamers en toiletten 
moeten nog worden ingericht. De elektriciteit in het gebouw 
moet ook nog worden aangelegd. De liftkoker is gemaakt maar 
de lift zelf moet nog worden geïnstalleerd. Het hele gebouw is 
voorzien van lichte vloertegels. Dat geeft het gebouw straks 
een lichte aanblik en is gemakkelijk schoon te houden. Boven 
de kapel is een ruimte die ingericht wordt als woonkamer. Een goed gebruik in India is dat je mensen 
eten en een slaapplaats aanbiedt voor één of meerdere nachten. Daarom zijn boven de 
keukenruimtes twee grote verblijfseenheden compleet met toiletten en badkamers voor groepen, zoals 
families, die een zuster komen bezoeken. Het oude gebouw waar de novices waren ondergebracht, 
zal helemaal gesloopt worden. Zo ontstaat er aan de achterkant toch nog wat ruimte voor de aanleg 
van een tuin. Aan de zijkant net achter het gebouw, zal een extra poort worden gemaakt, zodat 
ambulances tot bij de afrit van de hoofdingang kunnen komen. 
 
4 februari, Vandavasi, controle en waterprobleem. 
Voor de school en de boarding zijn er 15 zusters. De toiletdeuren moeten eigenlijk na een paar jaar al 
weer worden vervangen. Op deze locatie is het drinkwater een probleem. Dit water was té zout. Als 
oplossing werd er met een tankauto water aangevoerd uit Cheyyar, totdat daar een gebrek aan water 
kwam. 
  

vier zusters op een kleine kamer  
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Men besloot toen de waterput met het zoute drinkwater maar gewoon weer te gaan gebruiken,  
echter met het risico dat er nierklachten op kunnen treden. De stichting vond dit niet acceptabel. Er is 
een aanbieding gemaakt door Aquaa World voor ongeveer 3.000 euro. Met sr. Prudentia is 
afgesproken direct opdracht te geven. De keuken heeft mooie schone vloeren, maar de wanden, 
deuren en ramen zien er smerig uit. Sr. Asha zal dit regelen. Het is weliswaar een oud gebouw maar 
er zijn maar weinig scheuren te bekennen. 
 
Hostel 
Hier zijn nog eens vier zusters die ook het bewind 
voeren over de school. Op deze locatie zit onder 
andere sr. Arul die in 2007 op het lustrum van de 
Thomasstichting prachtige Indiase dansen heeft 
opgevoerd. In Vandavasi geeft zij danslessen en 
doet ook de administratie. Het totale management 
functioneert hier volkomen onafhankelijk van die 
van de scholen en boarding. Er zijn nog slechts 31 
studenten in het hostel vanwege de concurrentie in 
de omgeving. Een hogere opleiding is geen optie, 
want die is er al in Jolarpet. De Council vindt dat 
voldoende op één plaats, bovendien beconcurreren 
ze elkaar dan. In totaal zijn er nu 150 studentes voor een opleiding tot teacher, computerdeskundige 
en kleermaker. 
 
5 februari, Pathiavaram, project in voorbereiding, uitbreiding kindertehuis.  
Hier zitten drie zusters waarvan er twee onderwijzeres zijn. Er zijn nu 68 jongens en 35 meisjes in de 
boarding, in totaal 103 kinderen. Voor een dergelijk aantal bouwen wij normaal een boarding die drie 
keer zo groot is. In de boarding zitten kinderen van ouders die over het algemeen coolies 
(landwerkers) zijn. Bovendien zijn er tien weeskinderen en vijf van gebroken families waar geen vader 

of moeder aanwezig is. De grote jongens zitten in 
een ander gebouwtje maar de kleine jongens zitten 
bij de meisjes in de boarding. Omdat het aantal 
jongens veel groter is zullen de jongens, na de bouw 
van de verdieping, in de boarding ondergebracht 
worden en de meisjes in het kleinere gebouw. In 
verband met de kosten komt er slechts een stalen 
hekwerk direct voor de ingang. De lichtopeningen in 
het dak zijn al van wapeningsstaal voorzien, zodat 
deze alleen nog maar gevuld hoeven te worden met 
beton. Er hoeft geen nooduitgang te worden 
gemaakt, dat schept alleen maar problemen. Er zijn al 
eerder jongens ’s nachts naar binnen gekomen, dus 

alles zo veel mogelijk gesloten houden. We kunnen hier geen aannemer van buiten vragen, omdat die 
niet wordt geaccepteerd. De aannemer die al eerder op deze locatie gewerkt heeft zal een prijs 
maken. De toiletten van de meisjes zijn schoon en die van de jongens ook wel, maar daar hangt wel 
een urine geur. De zusters willen de oude vervallen sheds langs de compoundwall slopen en daar een 
afdak maken, waar de kinderen kunnen eten. Bovendien willen de zusters daar ook een keuken 
hebben, omdat de huidige keuken niet dicht is en het vuil door het dak naar binnen komt. Dit kan 
opgelost worden door de huidige keuken wat op te knappen. Helaas zijn er hogere prioriteiten. 
 
Elambalur.  
Hier hebben wij op dit moment geen werk onder handen. Het belangrijkste is de school, maar daar 
heeft onze stichting tot nog toe geen bemoeienis mee gehad. Hier worden ook 15 ouderen verzorgd. 
De stookruimte daarvan hangt vol rook door het ontbreken van een goede afzuiging en daar zouden 
ze graag iets aan gedaan willen hebben. Tevens wil men graag een shed voor het ophangen van de 
was, zodat het bij regen niet weer nat wordt. Een open shed zou voldoende zijn, maar tijdens een 
nabespreking wordt er besloten dat het regenseizoen in Tamil Nadu té kort is om zoveel geld aan een 
shed te besteden.  
  

    te slopen sheds 
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Perambalur, controle. 
In totaal zijn er hier 22 zusters waarvan de meesten onderwijzeres zijn. Er zitten hier 2500 kinderen op 
school waarvan er 700 op de lagere school zitten (1-5 Standard). In vergelijking met Perumalpalayam 
is de situatie in de boarding in Perambalur veel slechter. In Perumalpalayam verblijven 250 kinderen 
met veel ruimte rondom de gebouwen. In Perambalur is er minder ruimte, zowel binnen als buiten en 
zijn er 350 meisjes in de boarding. Deze 350 meisjes moeten in 3 lokalen slapen, eten en studeren. In 
de oude school, die eigendom is van het bisdom en niet wordt gebruikt, liggen alle persoonlijke 
spullen van de meisjes in rijen op de grond. De school is 30 jaar oud en daarom volgens de zusters 
slecht. Na inspectie blijkt het gebouw juist een prima constructie te hebben. De nieuwe keuken ziet er 
over het algemeen goed uit en is veel lichter en schoner. De boiler is waarschijnlijk tweedehands en 
één aansluiting is al flink aan het roesten. Sr. Prudentia heeft 
de installateur hierop aangesproken en de aansluiting zal 
worden vervangen. Zij zal de zuster instructie geven hoe de 
onderplaat verwijderd moet worden om met firewood te 
stoken. Er wordt nu op gas gestookt, wat per keer 1400 
rupees kost terwijl hout maar de helft kost. Er blijkt nog een 
kleine bedompte keuken achter in het complex te zijn waar 
twee keukenmeisjes op houtvuur aan het koken zijn. Het 
vuur wordt aangehouden door met een pijpje in de houtskool 
te blazen. Hier worden alleen kleine dingen gestookt, 
waarvoor in de nieuwe keuken geen plaats is. De wasplaats 
langs de compoundwall is indertijd door de stichting 
gefinancierd. Het ziet er mooi en schoon uit en voldoet 
volgens de zusters erg goed.  
 
6 februari, Singampunari, controle. 
In totaal bezoeken hier 2274 kinderen de school waarvan de 631 kleuters op de locatie in het dorp 
zitten. De school is eigenlijk al weer te klein en de zusters spreken al over een verdieping erop zetten. 
De school ziet er prima uit. Alle deuren en pvc-ramen sluiten goed en ook de rails van de schuiframen 

zijn schoon. De grills zitten aan de binnenkant, wat hier 
gebruikelijk is, maar dat is altijd een handicap bij het sluiten. 
Aan de buitenkant van de veranda is geen sunshed gemaakt 
en afgelopen jaar regende het gedurende vijf maanden en 
regelmatig naar binnen. Daardoor loopt het water de lokalen in 
en worden de onderkanten van de deuren nat. Het is beter om 
de verandavloer op afschot naar buiten te leggen. De 
drinkwatervoorziening is opgelost doordat de aannemer zijn 
watervoorziening van de bouw ter beschikking stelt. Twee 
watertanks op een verhoging met twee kranen en een pomp. 
De zusters en de kinderen zijn erg gelukkig dat dit gebouw 
gerealiseerd is. De stichting heeft dit onder andere dankzij een 
subsidie van 48.000 euro van de NCDO kunnen uitvoeren. 
Milleniumdoel 2 “Alle jongens en meisjes naar school” wordt 
hier daadwerkelijk gerealiseerd.  

 
7 februari, Perumalpalayam, in voorbereiding, uitbreiding kindertehuis. 
Hier zitten 5 zusters met 456 kinderen op de Tamil-
Medium school. Dit aantal is hetzelfde als vorig jaar. De 
pastoor is verantwoordelijk voor de school en als hij wil 
uitbreiden dan zullen er ook hoger opgeleide leerkrachten 
moeten komen. In de boarding zijn nu 105 meisjes en 141 
jongens, totaal 246 en dit is nog steeds te veel in 
verhouding tot de beschikbare ruimte. De overheid 
verstrekt hier vijf dagen in de week voor elk kind een ei; 
dat is zeker niet op elke locatie zo. Mogelijk heeft het te 
maken met het feit dat hier allemaal tribal kinderen zijn. 
Van oorsprong zijn het zwervers, maar nu wonen zij in 
kleine gemeenschappen in de bergen.  
  

                             wasplaats 

    drinkwatervoorziening  
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Er zitten veel scheuren in het toiletgebouw. Volgend jaar kijken we opnieuw of er verschillen 
geconstateerd worden. De scheuren zijn voornamelijk een gevolg van de 
samenkomst van twee materialen beton en metselwerk, wat altijd 
scheurtjes oplevert. De grotere scheuren in de middenpenanten ontstaan 
door het doorbuigen van de dakvloer, die gaat hangen op de penanten, 
die daar niet voor bedoeld zijn. Het skelet bestaat uit beton, waarvan de 
kolommen waarschijnlijk op palen zijn gefundeerd. Het is echter een 
andere situatie dan in Venkatachalapuram, waar de vloer wegzakte 
vanwege de kleiachtige ondergrond. De scheuren zijn ook lang niet zo 
groot, reparatie zal dan in vergelijking ook minder kosten met zich 

meebrengen. Ook hier zijn de deuren slecht en bij enkele zijn de 
gehengen kapot en hangen de deuren er half uit. Het wordt misschien 
tijd de aannemer genoemd in het contract verantwoordelijk te stellen 
voor bijvoorbeeld 10 jaar. Binnen die tijd zullen alle reparaties voor rekening van de aannemer komen. 
Er moeten ook nodig nieuwe toiletten bij komen, ook vanwege de eis dat toiletten voor jongens en 
meisjes gescheiden dienen te zijn. De eis is 1 toilet per 10 personen. De herstelde compoundwall ziet 
er prima uit en het lijkt dat de problemen hiermee zijn opgelost. De zusters vragen ook een open shed 
om de was van de kinderen onder te drogen. 
 
14 februari, Jolarpet, project in uitvoering, hostel fase 1. 
Tot nu toe viel de vestiging onder één superior, die in het convent bij de boarding en de primary 
school woonde. Daar is nu de vestiging bij het college aan toegevoegd, zodat er twee superiors zijn. 
David’s convent. Hier zijn de vijf aanwezige zusters allen onderwijzeres of voormalig onderwijzeres. 
In de boarding zijn nu 165 meisjes en nog even de college studentes. De zusters hebben de boarding 
en de primary school helemaal laten schilderen. Op de primary school zijn 400 meisjes, de 
matriculation school 700 en op de high secondary school 1500. De toiletten van de primary school 
zien er armzalig uit en er is al eens over gesproken om het aantal uit te breiden achter het St. Joseph 
convent (bij het college). De drie zusters wonen nu nog in het collegegebouw, maar hopen in de 
toekomst daar een convent te kunnen bouwen. Op het college zijn 100 B-Ed (Bachelor of Education) 
studentes, waaronder 6 zusters en 35 M-Ed (Master of Education) studentes, totaal 135. 
 
Hostel 
Er zijn 17 studentes die in het hostel zouden wonen als het klaar zou zijn. In het hostel zullen nooit 
meer dan 50 studentes wonen, zodat hoogstens een eerste verdieping nodig zal zijn maar in ieder 
geval geen tweede. Er zijn nog twee maanden nodig om het gebouw helemaal af te maken. Er is een 

lijst opgesteld die tezamen met de officiële oplevering moet 
leiden tot een uiteindelijk compleet gebouw. De vertraging is 
voornamelijk het gevolg van de schaarste aan zand. De 
buitenkant met de trappen in het talud ziet er best mooi uit 
en vormt met het huidige collegegebouw een mooi geheel. 
De kleuren van de gebouwen zullen uiteindelijk allemaal 
hetzelfde zijn, evenals de reeds geschilderde 
compoundwall. Op de achtergrond is een koeienstal waar 
negen koeien staan die voor voldoende melk zorgen. Het 
terrein is helemaal vlak gemaakt en er zijn ook al wat bomen 
geplant. De bomen in het talud zijn neemtrees, bomen met 
verticale wortels, belangrijk omdat anders de wortels de 
taludbescherming opdrukken. Deze bomen geven veel 

schaduw. De grills zijn aan de binnenkant geplaatst maar het is veiliger en gemakkelijker in de 
bediening wanneer ze aan de buitenkant zitten. De trap is met drie in plaats van twee steken gemaakt, 
waardoor het hoofdschakelpaneel naar links verplaatst moet worden. Het meer en minder werk zal 
door de opzichter en sr. Prudentia worden vastgesteld. Daar zitten o.a. de hogere prijzen van zand en 
bakstenen in, maar ook bijvoorbeeld de taludbekleding van profielstenen die door de zusters is 
bepaald. Onderaan het talud was een betonbalk aangegeven die zorgt voor voldoende stabiliteit en 
tevens als zitbank dienst kan doen. Dat is nu in metselwerk uitgevoerd en kan door de druk op den 
duur gaan bezwijken.  
  

scheuren in toiletgebouw 
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Op dinsdag 15 februari heeft de inzegening van het hostel plaats 
gevonden. Hadden we het gebouw niet opgeleverd, dan zouden de 
studentes nog een jaar moeten blijven in een overvol kindertehuis 
zonder enige privacy. De meerdere kosten van het gebouw neemt 
de congregatie voor haar rekening zoals al bij de start was 
afgesproken omdat anders de bouw nog langer op zich zou laten 
wachten. 
 
 
Tot besluit 
Wij hopen dat het bovenstaande verslag u een goede indruk geeft 
van wat er dankzij de bijdragen van onze donateurs, en in een aantal projecten met ondersteuning 
van de NCDO, allemaal gerealiseerd is om de scholing en bijbehorende huisvesting van arme 
kinderen in India mogelijk te maken. Maar tevens wordt in dit verslag ook overduidelijk dat er nog vele 
urgente behoeftes zijn ter verdere uitbreiding en verbetering van diverse gebouwen. Wij zullen met uw 
steun al het mogelijke doen om deze behoeftes in te vullen.  
 
 
 
 

Prioriteitenlijst februari 2011 
 
 

Grotere projecten 

  

1. Vegiwada - zusterhuis 

2. Pathiavaram - verdieping op kindertehuis 

3. Perumalpalayam - uitbreiding kindertehuis en een nieuw toiletgebouw 

 (eventueel 2 afzonderlijke projecten) 

4. Okkur - 1e verdieping schoolgebouw 

5. Budalur - 6-klassige school 

6. Olagadam - 5 + 5-klassige school 

7. Damaracherla – 8- klassige school 

8. Elambalur - kindertehuis voor gehandicapte kinderen 

  

Kleinere projecten 

  

1. Maiyanur - borewell 

2. Venkatachalapuram - borewell 

3. Kamalapuram - toiletten 

4. Jolarpet - toiletten 
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