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VOORWOORD 
 
Beste lezer, 
 

Voor u ligt weer een uitgave van Projectnieuws van de Stichting Thomas Bouwprojecten. 
Door middel van deze publicatie willen wij U als donateur, belangstellende of anderszins 
betrokkene, graag op de hoogte houden van de activiteiten van onze stichting en de 
daarmee behaalde resultaten. 
 
Het jaar 2013 is voor de Stichting dankzij de inzet van alle betrokkenen een zeer 
vruchtbaar jaar geweest wat betreft de uitvoering en voorbereiding van operationele 
activiteiten. Diverse projecten werden opgeleverd (Venkatachalapuram, Pathiavaram, 
Vegiwada, Kamalapuram) in aanbouw genomen (Damaracherla, Pulicat, Mondasoro en de 
inverters van Tamil Nadu en Andra Pradesh) en voorbereid (Vandavasi en Acharapakkam 
i.s.m. Stichting Mariamma). 
  
De baten uit fondsenwerving bedroeg wederom circa € 100.000,- een vergelijkbaar 
niveau als in 2012. Het is verheugend te zien dat we daarmee op een goed en effectief 

niveau kunnen blijven opereren. Meer hierover leest u verderop in een verkorte versie 
van het jaarverslag 2013 dat in deze editie van het projectnieuws is opgenomen. Het 
volledig jaarverslag is te downloaden van onze vernieuwde website: 
www.thomasbouwprojecten.nl.   
 

Het volgende “grote” project waarvoor 
we gelden werven is deze keer geen 
schoolgebouw maar een toiletgroep 
voor een school in Vandavasi. Een 
middelbare meisjesschool met  
meer dan 1000 leerlingen, die het nu  
met maar 8 oude toiletten moeten 
doen. Een zeer onhygiënische situatie 
met een verhoogde kans op ziektes en 

daarmee uitval van de meisjes op 
school. Onaanvaardbaar voor de 
schoolinspectie en veel ouders!  
 
Anne Reijenga, een van onze 
projectleiders, was afgelopen periode 
6 weken in India voor zijn jaarlijkse 

inspectiereis. Zijn uitgebreide verslag compleet met foto’s vindt u verderop in dit 
projectnieuws. Hiermee wordt u, zoals het hoort, goed geïnformeerd over de concrete 
resultaten van onze activiteiten.  
 
Wij hopen dat het verkorte jaarverslag en het reisverslag u een beeld geven wat er met u 
bijdrage kan worden gerealiseerd voor de “poor and powerless”, de kansarme kinderen in 
India! Mocht u suggesties hebben voor onze stichting of een bijdrage willen leveren dan 

houden wij ons aanbevolen. 
 
 
Martijn Wagener,  
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 

http://www.thomasbouwprojecten.nl/
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VERKORTE VERSIE JAARVERSLAG 2013 
 
Algemeen 
Het jaar 2013 is voor de Stichting dankzij de inzet van alle betrokkenen weer een zeer 

vruchtbaar jaar geweest wat betreft de uitvoering en voorbereiding van operationele 
activiteiten. Diverse projecten werden opgeleverd, in aanbouw genomen en voorbereid. 
Meer hierover kunt u in ons complete jaarverslag lezen dat u kunt vinden op onze 
vernieuwde website www.thomasbouwprojecten.nl. In dit projectnieuws hebben we een 
verkorte versie van ons jaarverslag opgenomen. 
 
Bezetting van bestuur en projectteam 
In 2013 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

 
En ook het projectteam had een vaste samenstelling: 

 
 
Fondsenwerving en andere baten  
(zie ook verkorte jaarrekening later in deze paragraaf) 
De baten uit fondsenwerving bedroegen circa € 102.000, een zelfde niveau als in 2012 
en ruim boven de begroting. Het is verheugend te zien dat we daarmee op een goed en 
effectief niveau kunnen blijven opereren. Bestaande en nieuwe sponsoren hebben de 
projecten van de Stichting wederom met hun bijdragen in ruime mate ondersteund. Met 
name heeft de fondsenwerving in 2012/2013 een positieve impuls gekregen door de 
communicatie met sponsors in het kader van de viering van het 20-jarig jubileum van 

onze Stichting in november 2012. Zij hebben het mogelijk gemaakt de benodigde eigen 
middelen van € 68.750 bij elkaar te krijgen voor het jubileumproject: de bouw van een 
8-klassige school in Damaracherla. Hieraan heeft de Stichting Progressio, uit haar via de 
Vastenactie bijeengehaalde middelen, een bedrag van € 41.250 toegevoegd. Hierdoor 
kon het project (totaal kosten € 110.000) in het najaar van 2013 worden aanbesteed en 
de bouw daadwerkelijk starten. Namens iedereen, met name de kansarme kinderen in 
India, willen wij aan alle sponsoren onze grote dank betuigen. 
Aan rente is € 1.800 ontvangen. Daarnaast waren er nog € 6.000 overige baten als 
gevolg van afgesloten projecten die vooral vanwege gunstige koers Euro/Rupee lagere 
kosten hadden dan begroot. 
 
Besteed aan de doelstellingen 
In vergelijking met vorig jaar zijn dit jaar, in geld gemeten, evenveel projecten in 
uitvoering genomen. Het totale bouwkosten bedrag ligt rond de € 160.000. Dit was 

mogelijk dankzij de ontvangen donaties, de ondersteuning door Progressio en de 
overige baten zoals bovengenoemd. 
Hiermee komen de totale bestedingen aan doelstellingen, in procenten van totaal baten 
(€ 151.000), dit jaar op 106% en in procenten van de totale lasten (€ 165.000) op 97%. 
Beide percentages liggen ruim boven de beleidsnorm van een meerjarig gemiddelde van 
95%. Voor de doelstelling algemene voorlichting is € 420 uitgegeven, onder andere aan 
onderhoud van de website, maar ook aan de instandhouding van het CBF-Certificaat. De 
kosten van eigen fondsenwerving waren € 1.034 ofwel 1 % van fondsen-baten. De 
beheerskosten (€ 3.530) bleven stabiel en beperkt, mede dankzij de steun door enkele 
bedrijven die hun diensten gratis of tegen lage tarieven aanbieden en dankzij de inzet 
van bestuur en projectteam zonder dat daar vergoeding tegenover staat. 

http://www.thomasbouwprojecten.nl/
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Projectactiviteiten samenvatting 
In 2013 is een aantal projecten opgeleverd, met name in Pathiavaram (uitbreiding 
kindertehuis, € 18.000), Vegiwada (zusterhuis, totale project-omvang € 55.000, waarvan 
€ 18.000 door onze stichting), Kamalapuram (toiletgebouw, € 9.000), 

Venkatachalapuram (borewell € 4.800) en Noodstroomvoorzieningen (in diverse locaties, 
€ 5.100). Daarnaast zijn nog enkele kleine projecten en onderhoudswerkzaamheden 
gerealiseerd (voor een totaal van ongeveer € 2.500). 
In 2013 is de focus vooral gericht geweest op het “jubileumproject”, de bouw van een 8- 
klassige school in Damaracherla. De totale projectomvang hiervan bedraagt €110.000. In 
de loop van 2012 en 2013 hebben wij alle benodigde donaties van € 68.750 als eigen 
middelen voor dit project ingezameld. De stichting Progressio heeft daaraan haar 
ondersteuningsbedrag van € 41.250 toegevoegd. Op deze basis is het project in het 
najaar van 2013 aanbesteed en is de bouw gestart. Dit project was een grote uitdaging, 
maar dankzij de geweldige ondersteuning van onze sponsoren zijn wij er in geslaagd dit 
project te realiseren. 
Eind 2013 waren twee grotere projecten in uitvoering, te weten in Damaracherla (8-
klassige school, € 110.000), Pulicat (renovatie, € 15.000) alsmede enkele kleinere 
projecten. Deze zullen allen in 2014 worden afgerond. 

De voorbereidingen zijn gestart voor een volgend topprioriteit project in Vandavasi 
(toiletgebouw bij school, € 50.000). De fondsenwerving voor dit project is begin 2014 
gestart. 
 
Tot besluit 
Onze website heeft een transformatie ondergaan. De gemoderniseerde startpagina 
www.thomasbouwprojecten.nl is live. Thomas blijft bij de tijd en is nu ook actief op 
‘social media’, op deze manier willen we een breder publiek bereiken en onze donateurs 
uitbreiden. Kortom verspreid de boodschap, volg ons op twitter @STBP_Tweet en geef 
ons een ‘like’ op: 
https://nl-nl.facebook.com/pages/Thomas-Bouwprojecten/170744346363176  
 
Tijdens de projectreis in september werden Hans en Natascha geconfronteerd met een 
onhygiënische noodsituatie in Vandavasi. Dit wordt ons volgende ‘grote’ project waarvoor 

we gelden werven, deze keer gaat het niet om een schoolgebouw maar een toiletgroep 
voor een meisjesschool.  
 
Wij prijzen ons gelukkig daarbij te kunnen bouwen op: 
 een netwerk van vele vrijgevige sponsors met een groot gevoel van globale 

maatschappelijke verantwoordelijkheid; 

 een hechte en betrouwbare samenwerking met de congregatie van zusters 
Franciscanessen in India;  

 de vrijwillige grote inzet van alle overige bij de stichting betrokken personen, vooral 
in bestuur en projectteam. 

Namens de kinderen in India en de congregatie dankt het bestuur en projectteam u als 
sponsor, donor of relatie voor de samenwerking en het vertrouwen dat u ons schenkt. 

Wij rekenen op een vruchtbare voortzetting hiervan zodat we met uw giften het 
Vandavasi project en nog vele andere kunnen realiseren! 
 
 
Martijn Wagener,  
voorzitter 
 

 
 
 
  

http://www.thomasbouwprojecten.nl/
https://nl-nl.facebook.com/pages/Thomas-Bouwprojecten/170744346363176
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VERKORTE JAARREKENING 2013 
 
Richtlijnen 
De jaarrekening is opgesteld conform de in 2008 door de Raad voor de Jaarverslaggeving 

gepubliceerde en begin 2011 herziene Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. De 
balans en de staat van baten en lasten zijn in overeenstemming met de bij de Richtlijn 
aangegeven modellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ter toelichting bij deze balans het volgende: 
 De vorderingen bestaan uit nog te ontvangen rente over het boekjaar 2013. De vorig 

jaar nog openstaande vordering in verband met project Durgapur is in 2013 als 
donatie ontvangen. 

 De liquide middelen (ca € 158.000) staan op rekeningen bij de Rabobank, ING Bank 
en ABN AMRO (MoneYou) en zijn vrij en direct opvraagbaar. 

 Zowel de continuïteitsreserve (ter afdekking van projectrisico’s en om zeker te stellen 
dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen) als de 
bestemmingsreserve onderhoud (ter instandhouding van eerder opgeleverde 
bouwwerken) zijn in 2013 gehandhaafd op de daarvoor vastgestelde beleidsnormen 
van € 25.000 respectievelijk € 20.000. 

 Onder de overige reserves (stand € 34.000) worden die gelden opgenomen die als 
niet geoormerkte giften (d.w.z. donaties die door de gever niet voor een specifiek 

project bestemd zijn) zijn ontvangen. 
 Alle middelen die ontvangen en gereserveerd zijn voor specifieke toekomstige 

projecten zijn in het bestemmingsfonds opgenomen. De stichting heeft per einde 
2013 voor ca. € 50.000 aan projecten in voorbereiding, waarvoor dus een bedrag van 
ongeveer € 19.000 reeds ontvangen is. 

 Er bestaan geen verplichting of risico’s waarvoor een voorziening getroffen zou 
moeten worden. 

 Schulden: zodra de opdracht tot uitvoering van een project is gegeven worden de 
totale geraamde kosten als schuld geboekt. De stand per eind 2013 (€ 57.000) 
reflecteert de projecten in uitvoering, waarvan de grootste post betreft Damaracherla. 

  

 Balans Stichting Thomas Bouwprojecten 

  

( Bedragen in Euro's)    

 31-12-2013  31-12-2012 

ACTIVA    

Vorderingen 351,77  21.062,81 

Liquide middelen 158.130,42  127.741,82 

Totaal activa 158.482,19  148.804,63 

    

PASSIVA    

Reserves en fondsen    

    continuiteitsreserve 25.000,00  25.000,00 

    bestemmingsreserves 20.000,00  20.000,00 

    overige reserves 34.096,61  23.568,46 

    bestemmingsfondsen 19.222,58  43.923,17 

Totaal Reserves en Fondsen 98.319,19  112.491,63 

Langlopende schulden 57.743,00  12.893,00 

Kortlopende schulden 2.420,00  23.420,00 

Totaal Passiva 158.482,19  148.804,63 
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Toelichting:  

 De baten uit eigen fondsenwerving, circa € 102.000, betreffen de ontvangen 
donaties. Tezamen met de rente en acties van derden en overige baten is in totaal 
ca € 151.000 beschikbaar gekomen voor de activiteiten van de stichting. 

 Er is een bedrag van ongeveer € 160.000 besteed aan projecten. 
 Aan algemene voorlichting (eveneens een doelstelling van de stichting) is slechts 

ca € 400 besteed, voornamelijk uitgaven voor onderhoud van de website en het 
verkrijgen van het CBF-certificaat. 

 Voor fondsenwerving is ca € 1.000 besteed (ongeveer 1% van donaties).  
 Voor beheer en administratie is ca € 3.500 uitgegeven, met name aan 

verzekeringen en accountantskosten. 
 Per saldo is over 2013 een negatief resultaat ontstaan van € 14.000. Dit is € 

7.000 beter dan de begroting, als gevolg van met name hogere donaties en 
overige baten.  

  

Staat van Baten en Lasten Stichting Thomas Bouwprojecten 

( bedragen in Euro's)      

 
Werkelijk  

2013  
Begroting  

2013  
Werkelijk  

2012 

BATEN      

Baten uit eigen fondsenwerving 101.834,71  59.000,00  124.042,84 

Baten uit acties van derden 41.250,00  44.000,00  0,00 

Subsidies van overheden 0,00  0,00  2.500,00 

Baten uit beleggingen: rente 1.851,63  1.800,00  2.228,84 

Overige baten 6.264,84  0,00  600,00 

Som der baten 151.201,18  104.800,00  129.371,68 

      

LASTEN      

Besteed aan doelstellingen      

    Bouwprojecten 160.389,12  120.000,00  160.542,49 

   Voorlichting 420,00  800,00  708,80 

 160.809,12  128.800,00  161.251,29 

Kosten eigen fondsenwerving 1.033,66  1.000,00  1.724,83 

Kosten beheer en administratie 3.530,84  4.000,00  4.969,15 

Som der lasten 165.373,62  125.800,00  167.945,27 

      

Resultaat -14.172,44  -21.000,00  -38.573,59 
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Effectiviteit 
De effectiviteit van de stichting blijft wederom hoog, hetgeen tot uitdrukking komt in de 
volgende ratio’s: 
 

 
Besteding aan doelstelling 

als % van totaal baten 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 

106% 125% 91% 74% 167% 102% 

Besteding aan doelstelling 
als % van totaal lasten 

97% 96% 98% 94% 99% 98% 

Kosten eigen fondsenwerving 
als % van baten eigen fondsenwerving 

1,0% 1,4% 0,4% 0,8% 0,1% 0,1% 
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REISVERSLAG ANNE REIJENGA JANUARI / FEBRUARI 2014 
 
Het bezoeken van de projecten namens de stichting is mijn belangrijkste taak, 
of het nu gaat om bestaande -/ lopende- of nieuwbouw! Doch elke keer word je 

omarmd door de enorme gastvrijheid van de mensen, deze ervaringen wil ik ook 
met jullie delen. Deze reis heb ik voor het eerst het Pongal feest meegemaakt 
bij een inmiddels bevriende Hindoe familie. Een hele happening heel anders dan 

bij de zusters, die dat lang niet zo uitbundig 
vieren. Drie dagen lang was de complete 
familie bij elkaar (meer dan 50 personen) en 
heb ik genoten van de uitbundigheid, de 
kleur en vooral de warme ontvangst en 
volledige opname in de familie! Het is een 
dankfeest aan de Goden voor alles wat groeit 
en de dieren die de mens tot nut zijn. Geiten 
en koeien worden ’s morgens gewassen en 
feestelijk van kleuren voorzien en één hele 
dag totaal verwend. 
 

Ook de geit is feestelijk van kleuren voorzien  

In Acharapakkam heb ik eindelijk het sein kunnen geven om te starten met de 
bouw. Dit is een bijzonder project, voor kinderen met een beperking, dat wij in 
samenwerking met de Stichting Mariamma uit Maastricht uitvoeren.  
 
Mondasoro, de verste bestemming wordt als eerste 
bezocht, 20 uur met de nachttrein en 5 uur met de auto 

door een prachtig berglandschap. Vermoeiend maar 
boeiend, het zou een vakantie bestemming kunnen zijn. We 
bouwden hier een internaat waar inmiddels 150 meisjes 
zitten. Er is behoefte aan was voorzieningen, zowel voor de 
meisjes als voor het schoonmaken van kleding. Een 
overdekte droogplaats is ook nodig, het regent hier veel 

meer dan op andere plaatsen.  
Aannemers vind je hier niet, bovendien zijn de afstanden 
groot en de wegen slecht. Ergo, een aannemer die niet 
altijd komt opdagen en de regentijd die bouwen onmogelijk 
maakt. Maar gelukkig zijn de vloeren gemaakt, de spanten 
van de overkapping geplaatst en zit er nog voldoende water 
in de put.      
       
 Waterput Mondasoro 

 
Op de terugweg bezoeken we Vegiwada, een plek die mij om meerdere redenen 
aanspreekt. Het is een mooie groene oase waar wij als Stichting vanaf het begin 
betrokken zijn bij alle bouwwerken. Het laatste project is een huis voor de zusters, die 
tot die tijd in twee klaslokalen van de school woonden. Zodoende komen er ook twee 
lokalen meer beschikbaar voor de toch al uitpuilende school. De bouw is gerealiseerd 
door aannemer mr. Mastan, een betrouwbare man en dat wil heel wat zeggen in India. 
Alle afspraken van nog af te werken punten is hij nagekomen.  
In het kindertehuis, waar nu 38 kinderen verblijven, is behoefte aan een wasgelegenheid 
en droogplaats voor de kleding. Hiervoor is nog geld beschikbaar en worden de 
benodigde schetsen voor de bouw ter plekke gemaakt en heeft de aannemer inmiddels 
opdracht gekregen.  
De kinderen hebben het hier echt naar hun zin. Dat werd nog eens bevestigd door een 

meisje, die vertelde dat de verantwoordelijke zuster altijd zo lief is en voor hen 
klaarstaat. We hebben hier de luxe dat de kinderen tafels en stoelen hebben om aan te 
eten en studeren, helaas wat te weinig. Gelukkig is er gelegenheid twee nieuwe tafels 
met twaalf stoelen bij te kopen. 
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De kinderen + op de achtergrond het nieuwe zusterhuis    Het smaakt goed zo te zien 

 
De volgende bestemming, P.T. Parru, bereiken we met de auto na een rit van bijna 
twee uur. We bekijken het nieuwe schoolgebouw, waarvan de afwerkvloeren allemaal zijn 

verwijderd en nieuw zijn aangebracht. Voornoemde 

aannemer mr. Mastan was hiervoor 
verantwoordelijk en heeft de aanpassingen zonder 
extra kosten uitgevoerd. Het doet pijn te 
constateren dat het wederom niet goed is 
uitgevoerd en hem te vertellen dat hij het 
nogmaals moet overdoen. Dat zal hij doen, doch nu 
met eigen mensen om er zeker van te zijn dat het 
nu goed wordt gedaan. 
Zoals overal worden we door de meisjes 
enthousiast ontvangen met zang, dans en toneel. 
Dat enthousiasme werd nog groter toen ik op 
sinaasappels trakteerde! 

 
De reis wordt voortgezet naar Damaracherla, waar een schoolgebouw met acht klassen 

in aanbouw is, wederom aanbesteed bij aannemer mr. Mastan. De bouw verloopt 
voortvarend en bij dit schrijven was men al bezig met het stukadoorswerk en de 
toiletgebouwen voor jongens en meisjes. Dat zal een feest zijn als het klaar is, want nu 
wordt een deel van het kindertehuis gebruikt om vijf klassen te herbergen. Als de school 
klaar is kunnen er ook weer meer kinderen in het kindertehuis opgenomen worden. 
Over het algemeen verloopt de bouw naar wens en worden we regelmatig op de hoogte 
gehouden door Sr. Asha, onze opzichter. 
Zij wijst ons op een lekkage van het dak 
van het zusterhuis, waarvoor een 
oplossing wordt gezocht en de aannemer 
belooft het uit te voeren.  
Om de juiste locatie van de 
toiletgebouwen te bepalen wordt een 
opmeting gedaan, rekening houdend met 

een bestaand graf en waterreservoir. Een 
hele klus in de brandende zon, gelukkig 
kan de tekening binnen worden gemaakt 
onder een ventilator, die een waar 
gevecht veroorzaakt met wegwaaiende 
papieren. 
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Zo te zien vindt de buffel het allemaal wel goed, 
die kauwt  rustig door en trekt zich niets aan van 
de vogels om hem heen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Met de trein terug naar Chennai, een dagje overleg en vervolgens naar Kamalapuram, 
de laatste bestemming in de deelstaat Andhra Pradesh. Als eerste bespreken we de 
lekkage, die is ontstaan tussen het dak van het bestaande gedeelte en de uitbreiding van 
het kindertehuis. De aannemer, waarmee we goede ervaringen hebben, belooft de 
reparatie te verrichten zoals wordt besproken. 
Afgelopen jaar zijn hier toiletten en wasruimten 

gebouwd en een waterbassin met wasstenen voor 
het wassen van de kleding. Voor 110 meisjes 
waren er slechts 3 wasruimten en 5 toiletten, dat 
was echt te weinig! Er zijn nu 5 toiletten en 5 
wasruimten bijgebouwd. Op de foto, die genomen 
is vanaf het dak van het kindertehuis, is links het 
bestaande deel te zien en rechts de uitbreiding. 
Een mooi geheel met voldoende capaciteit waar de 
meisjes heel blij mee zijn. Geen lange rijen meer ’s 
morgens bij het opstaan.  
Was het weerzien al een feest, een dagje uit met de meisjes verhoogde de feestvreugde 
nog  meer! Stel je eens voor, met 110 meisjes en 6 volwassenen in een bus , écht dat 

gaat zonder problemen. Zelfs gedanst en gezongen in het 
middenpad…….. voor de meisjes, maar ook voor mij een dag 

om niet te vergeten!  
Een oud fort, gebouwd door de Hindoes eind 18e eeuw en 

later veroverd door de 
moslims, is nu een 

nationale 
bezienswaardigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een dagje uit met de meisjes, een kiekje tussen de kantelen en in de bus 

 
De overige bestemmingen zijn allen in de zuidelijke staat Tamil Nadu, waarvan we als 
eerste Jolarpet bezoeken. De bedoeling is de afvoer van de badruimten te verbeteren. 
Nu loopt het afvalwater de tuin in en veroorzaakt veel overlast, waardoor een deel van 
de tuin niet kan worden gebruikt. De aannemer heeft een prijs gemaakt op grond van 
een door hem vervaardigde tekening. Die is echter zo slecht dat ik besluit zelf de 
metingen te verrichten en een tekening te maken. De aannemer wordt gevraagd op 
grond hiervan een nieuwe begroting te maken. Er blijkt nog voldoende geld te zijn om 
een toiletgebouw te maken met 4 toiletten. Dat is wel nodig voor de 180 meisjes, die nu 
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in het kindertehuis verblijven. Goed dat we hier vorig jaar 
opbergkasten hebben gemaakt, waardoor de meisjes meer 
plaats hebben om te slapen. 
Ook hier krijg ik een mooi dansprogramma te zien. Waarbij 

één meisje een prachtige solo danst vol symbolen, waarvan 
ze er bij één haar duim opsteekt. Ik heb dat voor háár 
gedaan, werkelijk prachtig en met een ongekende gratie!  
Wachtende op het perron voor de terugreis zagen we een 
echtpaar met een klein kind, die nodig moest……..geen 
punt, dan doe je het gewoon op het perron. Broek omlaag, 
daarna bips en perron schoonspoelen met water, heel 
gewoon hier. 
 
 
 
Terug naar Chennai, een dag voor overleg. De dag erna vertrekken we voor een 10 

daagse trip met de auto om een aantal 
bestemmingen in het Zuiden te bezoeken. De 

verste bestemming is Venkatachalapuram, hier 
is de laatste 2 jaar geen regen gevallen. De 
mensen hier hebben moeite met de droogte dat 
leidt tot een schamel bestaan, omdat de grond 
onbewerkbaar is. Andere bronnen voor inkomsten 
zijn er niet of nauwelijks, veel mensen trekken dan 
ook weg naar de steden. De bestaande bron gaf al 
geen water meer, reden waarom er vorig jaar 
opdracht gegeven is voor het realiseren van een 
nieuwe bron. Om water te vinden is een buis 

geboord tot 400 foot diep (120 m) en een pompinstallatie gerealiseerd. Daarnaast is er 
een waterbassin gebouwd, afgedekt om inwaaiend stof te voorkomen, en wasstenen. De 
kinderen kunnen nu ook hun kleding wassen. De zusters hopen nu ook de tuin weer te 
kunnen bevloeien, zodat die weer wat oplevert! 

 
Richting het Noorden rijden we door een landschap 
met veel bomen aan beide zijden van de weg. Die 
vormen als het ware een tunnel. Tamarinde 
bomen, geplant door de vroegere koningen om 
daarmee hun macht te tonen. Een beetje 
vergelijkbaar met de triomfbogen van de 
Romeinen. Overigens worden de zaden van de 
vrucht van de tamarinde door iedere Tamil gebruikt 
in de currysaus van de rijst. Het is een soort 
peulvrucht, die goed is voor de spijsvertering. 
 

        
Tamarinde bomen als ereboog 

 
We bezoeken via een prachtige tocht door de bergen Pannaikadu, waar men een 
verdieping op een oude school wil bouwen. Er is vastgesteld dat het mogelijk is en hoe 
de indeling kan worden gemaakt, maar tot uitvoering zal het voorlopig niet komen. De 
zusters hebben gevraagd ook Budalur te bezoeken omdat de overheid ze verplicht heeft 
een nieuw schoolgebouw te realiseren. Dit vanwege het feit dat voor meerdere klassen 
geen lokalen beschikbaar zijn en de kinderen op de veranda of onder de bomen les 
krijgen. Ook hier moeten we helaas aangeven dat wij er dit jaar geen middelen voor 

hebben. Verder naar de volgende bestemming, onderweg moeten we uitwijken voor een 
oud vrouwtje dat midden op de weg zit. Niemand die zich om haar bekommert en ook wij 
passeren alsof er niets aan de hand is. Ouderenzorg is een groot probleem in India. Op 
een aantal locaties wordt door de zusters voor ouderen gezorgd, maar een gericht beleid 
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ontbreekt. Dit is een belangrijk punt om met de zusters te bespreken. En te proberen om 
meer opvang van ouderen te realiseren, de capaciteit daarvoor is aanwezig. Het zal ook 
wel een financieel probleem zijn. Als je op straat leeft ontbreekt het aan alles, deze 
oudjes brengen geen geld mee. 

 
Perambalur, misschien wel de grootste vestiging van de congregatie en ook één van de 
oudste. Het is een plaats met meer dan 50.000 inwoners. De vestiging van de zusters is 
nagenoeg in het centrum, zodat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn en ook de 
ruimtes tussen de gebouwen zijn klein.  
Hier zitten totaal 2100 meisjes op school en ook nog eens ca. 400 meisjes op het 
internaat. Voor de meisjes van het internaat zijn er veel te weinig en bovendien 
verouderde toiletten en badruimten. Sommige toiletten zijn slechts 0,64 m breed, dat is 
voor de oudere meisjes erg smal. Totaal zijn er slechts 10 toiletten en op de verdieping 8 
badruimten. Een deel van het gebouw is bestemd voor bezoekers, maar wordt nagenoeg 

niet gebruikt. Door dit om te bouwen kunnen we met weinig 
middelen 8 nieuwe toiletten maken. Dat zou een 
aanzienlijke verbetering zijn, maar helaas is er voorlopig 
geen geld beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toiletgebouw gezien vanaf de trap van het internaat,                 Meisjes voor het toiletgebouw, links de deur              

met de smalle gang naar de toiletten        naar de gastentoiletten 

          
Een uurtje rijden met de auto en we zijn in Perumalpalayam, een dorpje aan de voet 
van de bergen. 
Ook al zo’n droge streek, waar het drinkwater met een tankauto moet worden 

aangevoerd.  
In het internaat, waar 2 jaar geleden een 
tweede verdieping op gebouwd is, verblijven 

nu 140 jongens en 103 meisjes. De vloer van 
de slaapruimten is de voormalige dakvloer, die 
ligt op afschot en daar hebben de kinderen last 
van. Ondanks het relatief kleine afschot krijgen 
ze hoofdpijn als ze in hun slaap met het hoofd 
naar beneden zijn komen te liggen. We 
spreken met de aannemer af, die ook de 
tweede verdieping heeft gebouwd, dat hij de 
afschotlaag verwijdert en een nieuwe 
horizontale afwerklaag aanbrengt. 

Hoera het is etenstijd! 

 
Hij zal tevens de dakaansluiting van de nieuwe toiletten op de oude repareren, zodat die 
los van elkaar kunnen functioneren. Nu brokkelt de beton van het oude deel af. 

De zusters vragen om nieuwe toiletten voor de school, waar bijna 400 kinderen op zitten. 
Er zijn slechts 3 toiletten beschikbaar, veel te weinig natuurlijk, zodat veel kinderen hun 
behoefte buiten doen. Heel hard nodig………maar nu nog het geld! 
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Ook het dak van het huis waar de zusters wonen, 
lekt  op een aantal plaatsen. Zouden wij dat niet 
willen repareren, ja natuurlijk als er geld zou zijn. 
 
 
 

 

 
 

 
 

De 3 beschikbare toiletten met op de achtergrond de oude, die 
onbruikbaar zijn 

 
Langzaamaan komen we weer dichter bij onze basis Chennai en Thiruvalanturai is de 
volgende bestemming. Daar is van alles mis met de elektriciteit. Loshangende bloot 

liggende draden, lampen aan een draadje, die bovendien 
niet functioneren. Zelfs Maria, zoals de foto weergeeft, kijkt 
met een enigszins melancholieke blik naar het schamele 
lampje. 

Gevaarlijke situaties in het internaat, waar nodig iets aan 
gedaan moet worden. De gevraagde begroting van de 
installateur wordt nog eens grondig bekeken en aangevuld, 
zodat een opdracht kan worden verleend. 
 
 
 

 
 
De reis wordt vervolgd naar Acharapakkam. De 
congregatie had het geluk om hier een aantal jaren geleden 
voor weinig geld een terrein te kunnen kopen van bijna 20 

ha. Er is inmiddels al een klein hospitaal gebouwd en een huis voor de zusters, dat 
tevens dient als provinciehuis. Er staat ook een boerderij, waar een zuster met groene 

handjes de scepter zwaait. Zij nodigde mij uit voor een rondgang over de akkers en de 
kippenfarm. Tijdens de wandeling vond zij een dood vogeltje, dat nog warm was. Binnen 
vijf minuten had zij het vogeltje met blote handen van zijn vacht ontdaan en 
geslacht………..zo, die is voor de hond………natuurlijk ga ik hem eerst koken.  
De zusters hebben een stuk van de grond afgestaan aan de congregatie van Claretian 
priesters. Zij hebben er een opvanghuis voor met HIV besmette kinderen gebouwd, er 
worden inmiddels 12 kinderen verzorgd met geldelijke steun van de overheid.  
Een campus met allerlei voorzieningen, die we gaan aanvullen met een nieuw groot plan, 
een tehuis voor gehandicapte kinderen. Dat doen we samen met de stichting Mariamma 
uit Maastricht, die zich speciaal richt op dit soort projecten. Deze samenwerking is al 
enkele jaren gaande, wij ondersteunen hen met de bouwkundige begeleiding van de 
projecten. Dat doen we ook bij dit project, Mariamma behartigt de financiële kant. Gezien 
de grootte van het project, wordt het in twee fasen uitgevoerd. Mijn bezoek is erop 
gericht het project aan te besteden, waarvoor drie ons bekende aannemers zijn gevraagd 

een aanbieding te doen. Een tweede ronde was nodig omdat in eerste instantie de 
aanbiedingen niet vergelijkbaar waren. Uiteindelijk is het werk aan mr. Stephen gegund. 
Het werk is aangenomen voor een bedrag van Rs. 137.00.000, dat is ongeveer € 
163.000,-. 
De metingen van het terrein en het vastleggen van de situatie van het gebouw doe ik 
samen met zuster Asha, onze opzichter. De bouw zou afgelopen april starten. 
Echter vanwege de droogte is er geen water beschikbaar en bovendien verhindert een 
hoogspanningsleiding de start zodat de locatie moet worden aangepast. 
We zijn blij dit project te kunnen realiseren, mede dankzij de prettige samenwerking met 
de Stichting Mariamma. 
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Twee uurtjes rijden en we bereiken Pathiavaram, een dorpje dat voornamelijk leeft van 
de landbouw, een hard bestaan. En waar men bovendien alleen mensen uit het dorp 
accepteert voor, in ons geval, bouwactiviteiten. Wat te doen als ze dat niet kunnen?! De 
oplossing wordt gevonden door een aannemer te vragen uit Bangalore, die oorspronkelijk 

uit het dorp komt. Dat blijkt maar deels een succes. Hij is wars van de tekeningen en 
gaat zijn eigen gang, de kwaliteit die hij levert is 
slecht! Wat we ook zeggen en doen, hij gaat zijn 
eigen gang. Om de situatie niet te laten escaleren 
accepteren we zijn gedrag en proberen zo goed en 
kwaad als het kan het project af te maken. Dat is 
uiteindelijk gelukt, maar we houden er geen goed 
gevoel aan over. Ook bij een waterput - die gevaar 
opleverde voor de kinderen – waarvoor diezelfde 
aannemer een afdekking heeft ontworpen, hield hij 
zich niet aan de bouwtekening. 
Hoe dan ook, we hebben in ieder geval, met het 
bouwen van een verdieping op het bestaande 
kindertehuis, meer ruimte en licht geschapen in het 

oorspronkelijke donkere oude gebouw. Hieruit blijkt 
maar weer eens, dat we zo mogelijk alleen met 
aannemers in zee moeten gaan die wij kennen en 
waar we vertrouwen in hebben. 
Hoewel……verrassingen blijven er altijd! 
 

 
 

De afdekking van de waterput met het poortje,  
waar wij een luik hadden bedoeld! 

  
 
Niet ver vandaan van Pathiavaram bezoeken we Vandavasi, de zusters hebben hier veel 
scholen en internaten. Onze Stichting is bij veel van de bouwwerken betrokken geweest. 
De school waarop 1062 meisjes zitten, beschikt over veel te weinig en bovendien slechte 

toiletten.  We zijn momenteel voor dit project aan het sparen. Met een beetje geluk kan 
het project, wanneer mijn collega Hans Schiebroek naar India gaat, in september worden 
aanbesteed. 
De ruimte om nieuwe toiletten te maken is zeer beperkt, zodat een ontwerp is gemaakt 
met een verdieping op poten. Door deze constructie blijft er zoveel mogelijk ruimte open 
op de begane grond. De toiletten zijn 
bereikbaar vanaf de veranda op de 
eerste verdieping van de school. 
Daarnaast worden er een beperkt aantal 
toiletten gebouwd op de begane grond. 
Het is een hele klus om alles, met de 
beperkte middelen die ik heb, goed in te 
meten. Zodat het gebouw er in past en 
de beschikbare ruimte zo optimaal 

mogelijk wordt behouden. Als de nieuwe 
toiletten zijn gebouwd kunnen de oude 
worden afgebroken en wordt het totaal 
veel aangenamer en functioneler voor 
gebruik. 
 

Links een vleugel van de school en rechts het oude                                                                                                   
toiletgebouw. 

 
Voordat we terugrijden naar Chennai, brengen we nog even een bezoek aan 
Ottanthangal. Een geweldige ontvangst (zie foto) al bij de poort, schattig al die kleine 
kinderen die hun best doen om mij een aangenaam welkom te bezorgen. 
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Mij is gevraagd hier langs te gaan omdat de school 
geen toiletvoorzieningen heeft. Op deze school zijn 
de klassen 1 – 8 ondergebracht, dat is 
vergelijkbaar met de 
lagere school in 
Nederland, dus 
kinderen tot 12 jaar. 
De zusters hebben 
hier,  behalve een 
school met 306 

leerlingen, ook aparte internaten voor jongens en meisjes. 
Hier verblijven 64 jongens en 32 meisjes, die hun eigen 
toiletgebouw hebben. Die kunnen niet worden gebruikt door 
de schoolkinderen. 
Het is mogelijk achter de school ter linker en ter rechter 
zijde respectievelijk jongens- en een meisjestoiletten te 

bouwen. Er moet niet te lang mee gewacht worden, het 
staat niet voor niets als eerste op de prioriteiten lijst! 
Natuurlijk kan ik ook hier niet ontkomen aan een 
dansprogramma, dat doe ik graag, al is het maar omdat het voor de kinderen een feest 
is. 
 
De reis in India zit er op, rest nog het eindoverleg met de zusters en de af te leggen 
bezoeken in Chennai. Om onder andere, mogelijk toe te passen, deuren te gaan 
bekijken. 
 
 

~ De bouwactiviteiten namens de Thomas Stichting worden mogelijk gemaakt door uw 
bijdrage. Mede namens de meisjes danken wij u hartelijk en hopen ook in de tweede 

helft van dit jaar op uw bijdrage! ~ 
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DETAILS OF THE PRIORITY LIST 

Greetings from Sr. Rita Michael! 

At the out set let me once again wish you a Very Happy New Year. 

I consulted Sr. Prudentia, Sisters in-charge of their respective institutions and from 
my own observation I am sending you the details of the project as per Priority List. 
 
MAJOR PROJECTS 
 

1. Sacred Heart Girls’ Hr. Sec. School, Vandavasi - Toilet Building 

This school is a Government Aided School from Class Six to Class Ten and the Plus 
two schooling is being managed by the institution itself. Presently we have 1027 
children studying in this school. With the limited funds we have to cater to the needs 
of the school.  Since the children come from very poor families it is not possible to 

collect extra fee from them. The Children do not have adequate bathroom facilities 
hence this is an urgent need we place this proposal for your kind consideration to 
provide a toilet building for this school. 
 
2. Our Lady Of Health Matric. School, Budalur  - Six Class Rooms 

We have classes from LKG to Class Ten, presently 1042 children are studying in this 
school in the present context the school is recognized upto 31st May 2014 
immediately and we have to build eight class rooms to get this school recognition 
renewed this is immediate need of the school. The children who study in this school 
come from poor and lower middle class families hence the fee collected is just 
sufficient to maintain the school and to pay the teaching and non-teaching staff. 
Besides they are also in need of desk and benches for the children. We place this 
project proposal for your kind consideration. 

 
 

3. St. Theresa’s Matric. School, Olagadam - Six Class Rooms 

Presently we have 492 children studying in this school from LKG to Class Ten 
children who come to this school come from very poor families and most of them 
are first generation students here special emphasis is given to children to help  
them to hope for higher education. Presently Six classrooms were built because 
the school recognition was almost on the verge of being cancelled hence the 
congregation started to build six classrooms immediately. The fee collected just is 
sufficient to run the school and sometimes the congregation also helps financially. 
The present need of the school is six more classrooms (First Floor) to fulfill the 
Government norms hence we place this proposal for your kind consideration. 
 

SUPERIOR GENERAL 

FRANCISCAN SISTERS 

OF ST. JOSEPH 

 

FSJ Generalate, Bishop Aelen Illam, Magazine Road, St. Thomas Mount, Chennai - 600 016. Tamil Nadu 

Phone : 2231 2876, 2231 0935   E-mail : fsjgeneralate@yahoo.com 
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4. Jayarajannaipackiyam Matric. School, Pannaikadu - Four Classrooms 

Presently we have 263 children studying in this school the children come from 
very poor families and the fee collected is just sufficient to run the day to day 
administration of this school. Hence we need four more classrooms to give proper 
accommodation for better study environment hence we place this proposal for 
your kind consideration. 
 
5. St. Joseph’s Women Arts and Science College, Singampunari – 

Eight Classrooms 

Annai Velankanni Matric. Higher Secondary School has 2445 children on roll 
it is the full fledged school and pupils after completing their schooling have to 
go distant places for their college studies. Hence a land was bought and 
convent is built now. To run the College initially we need eight classrooms 
hence we place this project for your kind consideration. 

 
MINOR PROJECTS 
 

1. R.C.M. Middle School, Ottanthangal - Toilet Building 

Presently we have 300 children they come from very poor families this is the 
Government aided the school the children studying in this school do not have 
toilet facilities this is a very urgent need hence we place this project for your 
kind consideration. 

 
2. St. Dominic’s Home for Children, Perambalur - Toilet Building 

In this home we have 400 children studying and staying with us presently 
they have inadequate toilet facilities we place this project for your kind 
consideration.  
 
 

3. Child Jesus Home for Children, Thiruvalanthurai – Renovation 

We have 90 children studying and staying with us the entire boarding’s 
building needs to be renovated hence we place this project for your kind 
consideration. 
 

I take this opportunity to thank you for all the good that you are doing for the 
children under our care I also thank all the board members and all our benefactors 
for the care and concern they extend to our congregation may the giver of gifts bless 
you all. We are praying with you, seeking your prayers. 
 

Thanking your.                                                                                                            
 

                                                       Yours sincerely in Christ 

  

 Sr. Rita Michael FSJ 

 Superior General 
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Bekijk onze projecten op Google maps 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Avadi   1    
 Budalur   2    
 Egmore   3    
 Jolarpet   4    
 Maiyanur   5    
 Okkur   15    
 Pannaikadu   6    
 Pathiavaram   7    
 Perambalur   8    
 Perumalpalayam   9    
 Pulicat   10    
 Singampunari   11    
 Srivaikundam   12    
 Vandavasi   13    
 Venkatachalapuram   16    
 Walajabad   14    

 

 Chebrolu   1    

 Damaracherla   2    

 Kamalapuram   3    

 P.T. Parru   4    

 Vegiwada   5    

 

https://maps.google.nl/maps/ms?msid=204586513512182914135.0004c002ef376b7405325&msa=0&ll=15.707663,85.078125&spn=35.748786,39.506836&dg=feature
http://g.co/map
http://goo.gl/ma
http://goo.gl/ma

