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Voorwoord 
 

Voor u ligt weer een uitgave van PROJECTNIEUWS 2015-01 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. 

 

In 2014 is de focus vooral gericht op het “jubileum-project”, de bouw van een 8-klassige 

school in Damaracherla. Daarnaast zijn een aantal andere projecten gerealiseerd zoals Pulicat 

(renovatie Parish House), Thiruvalantarai (electra), Perumalpalayam (vloer, waterfilter), 

Jolarpet (wasvoorziening), en Mondasoro (watervoorziening). 

Eind 2014 zijn een groter project, te weten in Vandavasi (toiletgebouw €43.000), alsmede 

enkele kleinere activiteiten in uitvoering genomen. Deze zullen naar verwachting alle in 2015 

worden afgerond. Ook in 2014 is een nieuw project geïnitieerd voor een 8 klassen 

schoolgebouw voor een op te richten College for Arts and Science in Singampunari. Het totale 

voor dit project begrote bedrag is € 150.000 wordt door de betreffende sponsor gegarandeerd 

en ter beschikking gesteld. 

  

De baten uit fondsenwerving komen met € 108.000 ruim boven onze begroting van € 80.000. 

Het positieve verschil is ontstaan door hoge donaties voor project Vandavasi, waardoor we 

sneller dan gedacht een nieuw bestemmingsfonds konden gaan vormen voor Perambalur 

(Toiletgebouw). Daarnaast is voor Singampunari College (totale project begroot op € 150.000) 

een eerste bedrag van 30.000 euro al is binnengekomen.  

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 2014 dat 

in deze editie van het projectnieuws is opgenomen. 

De voorbereidingen zijn gestart voor een volgend project in Perambalur (toiletgebouwen) en 

een klein project in Pillavadanthai (opknappen kleine boarding). 

Het volledig jaarverslag en de projectinformatie voor Perambalur en Pillavandanthai is te 

downloaden van onze website: www.thomasbouwprojecten.nl.   

 

Anne Reijenga, een van onze projectleiders, was afgelopen januari en februari wederom 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 ons PROJECTNIEUWS u een goed beeld geeft wat er met uw bijdrage kan 

worden gerealiseerd! Mocht u suggesties hebben voor onze stichting of een bijdrage willen 

leveren dan houden wij ons aanbevolen. Hopelijk wordt 2015 wederom een succesvol jaar. 

 

Martijn Wagener, Voorzitter 
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Reisverslag door Anne 
 

Van Anne Reijenga, januari 2015. 

 

In november vorig jaar kreeg onze stichting het bericht van een echtpaar, dat zij de 

kosten voor een compleet nieuw schoolgebouw met acht klassen op zich wilden 

nemen. Zij kozen voor een project in Singampunari, waar de congregatie een 

beroepsopleiding voor jonge vrouwen willen starten. Juist daar omdat daar in de 

wijde omtrek een dergelijke opleiding niet aanwezig is. 

Fantastisch natuurlijk, maar tegelijkertijd ook een opgave om de voorbereidingen 

zodanig te treffen, dat de gunning van de bouw tijdens mijn verblijf in India mogelijk 

zou zijn. Dat betekende een korte intensieve voorbereiding hier in Nederland voor 

het verkrijgen van voldoende gegevens om in India een aanbesteding te kunnen 

houden. Maar ook het inruimen van voldoende tijd in het reisschema om dat te 

realiseren………en dat is tezamen met de zorg voor alle andere projecten en met de 

nodige inspanningen en improvisatie gelukt. 

 
Vorig jaar heb ik als gast bij een inmiddels 

bevriende Hindoe familie voor het eerst het 

Pongal festival meegemaakt, een dankfeest aan 

de goden voor al het goede. Voor alles wat er op 

het land groeit en de dieren, zoals koeien en 

geiten, die extra verwend worden en feestelijk 

gekleurd worden met poeder.  

 

Foto 3114. De geit staat er gekleurd op. 

 

Vandaar dat ik al enkele dagen daarvoor 

arriveerde en tijd had om vooraf al enkele 

projecten te bezoeken. Ondanks mijn aankomst 

in Chennai midden in de nacht was ook sr. Rita, 

moeder overste, aanwezig om mij te begroeten, 

tezamen met haar secretaresse sr. Jayanthi en 

sr. Asha, onze opzichter. De eerste twee dagen 

worden gebruikt om bij te komen van de reis en 

afspraken te maken over het reisschema, 

waarbij de zusters graag hebben dat een bezoek 

wordt gebracht aan Pillavadanthai.  

 

Maar eerst wordt Acharapakkam bezocht, 

ongeveer 100 km zuidelijk van Chennai.  
Een gezamenlijk project met de Stichting 

Marriamma, waarbij wij voor de bouwkundige 

begeleiding zorgen en zij voor de financiën. Een 

bijzonder project, bedoeld om gehandicapte 

kinderen te huisvesten.  

 

Foto 3082. Acharapakkam: Links sr Asha, 

de opzichter, en rechts sr. Prudentia 

 

Het merendeel van de fundering en de 

kolommen is gestort. Nadat de bekisting is 

verwijderd worden er natte juten doeken om de 

kolommen bevestigd om uitdroging te 

voorkomen. Die worden ook regelmatig nat 

gemaakt.  



 

Projectnieuws 2015-1 
Pagina 5 

 

Vooraf heeft de aannemer een hut gemaakt, 

waarin hij en zijn personeel verblijven. Daar zijn 

soms ook echtparen bij met kinderen, waarbij 

de vrouwen het sjouwwerk doen en/of voor het 

eten zorgen. Maar ook het schoonhouden van 

de bouwplaats en het verplaatsen van grond en 

dat alles in kleurrijke kledij met de bekende 

schaal op het hoofd, waarin het materiaal wordt 

vervoerd. 

 
Foto 3085 Acharapakkam: Hut van de 

aannemer 

 
Later, bij een tweede bezoek, twijfelde ik aan de 

aangifte van de hoogte van de begane grond vloer. Mijn indruk was dat dat lager was dan de 

hoogte van de weg. Na meting bleek dat ook het geval te zijn en is besloten het peil van de 

vloer 0,30 m hoger aan te houden. Dat hield echter ook in dat alle gestorte kolommen 

eveneens 0,30 m opgehoogd dienden te worden. 

 

De volgende dag rijden we in anderhalf uur 

naar Vandavasi, waar een nieuw toiletgebouw 

voor de schoolmeisjes wordt gemaakt. Dat is 

hard nodig als je bedenkt dat meer dan 

duizend meisjes het nu moeten doen met 8 

toiletten en urinoirs voor de kleintjes. Als het 

project klaar is beschikken de meisjes over 26 

toiletten en urinoirs die worden opgeknapt en 

worden voorzien van een dak van gewapend 

beton Bovendien wordt er een apart gebouwtje 

gemaakt met 3 toiletten voor de leerkrachten.  

 

Op de foto is te zien, dat de kolommen op de 

verdieping gestort zijn. 

 
Foto 3095. Vandavasi.  Bouw toiletgebouw 
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Links op de foto is 

zichtbaar hoe de meisjes via een smalle 

doorgang naar de toiletten moeten, waarvan de 

gele muur op de achtergrond zichtbaar is. Dat 

geeft tevens aan dat er zorgvuldig gewerkt moet 

worden, waarbij de veiligheid van de meisjes 

gewaarborgd dient te zijn. 

 

Foto 3167. Vandavasi. Dakvloer 

toiletgebouw gestort 

 

Er wordt hier een verdieping gemaakt omdat de 

ruimte zeer beperkt is, maar dat heeft het 

voordeel, dat de meisjes, die op de verdieping 

les krijgen niet de trappen op en af moeten. 

Daarvoor wordt en verbindingsbrug gemaakt 

naar de verdieping van de school, die rechts op 

de foto hierna is te zien. 

Die foto is bij ons tweede bezoek gemaakt, 

waarop ook zichtbaar is, dat inmiddels het dak is 

gestort. Het palenwoud onder de 

verdiepingsvloer is nu verhuisd en onder de 

dakvloer geplaatst. 

 
Terug naar Chennai, want de volgende dag vertrek ik voor vier dagen naar mijn vrienden om 

het Pongal festival mee te maken. Zo’n 300 km rijden met de auto, maar daar doen we meer 

dan 6 uur over, want iedereen bezoekt de familie om gezamenlijk het feest te vieren, zodat 

het ons al 2 uur kost om de stad uit te komen.  

Tijdens het feest wordt uiteraard ook de daar vereerde god bezocht en gaan we gezamenlijk te 

voet naar een tempeltje in de buurt. Een priester 

treft de voorbereidingen en uiteindelijk wordt er 

een geit en een kip geofferd, een tafereel, dat ik 

liever niet aanschouw. Voor de tempel staan 

paarden, de rijdieren van de god, zoals vele 

goden hun eigen rijdier hebben. 

 
Foto 3103. Pongal festival.  Paarden voor 

de tempel               

 
Als eerst volgende project staat Singampunari 

op het programma, ongeveer 500 km naar het 

zuiden. 

Dat doen we met de auto omdat we daar 

meerdere projecten in de buurt bezoeken.  

Onderweg passeren we een boom met 

luchtwortels, waaraan zakken zijn opgehangen, 

waarin zich de placenta van een koe bevindt. 

Volgens de Hindoes geeft de koe dan meer melk 

en bevordert het daardoor de groei van het kalf.  

 

Foto 3125 bomen met luchtwortels 

 

We hebben ook de drie geselecteerde aannemers 

uitgenodigd te komen om de situatie te kennen. 

Het blijkt dat één aannemer al tekeningen heeft 

gemaakt, wat z’n goede en kwade kant heeft. 

Goed is het tijdig te zien dat onze tekeningen 

niet bruikbaar zijn omdat voor een college 
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andere eisen gelden dan voor een school en bovendien, dat voor de 

bouwvergunning een totaal plan moet worden ingediend……….en dat hadden we nog zo 

nadrukkelijk aan de zusters gevraagd……….  We komen er echter achter, dat het constructieve 

ontwerp van de aannemer veel te zwaar is, wat wordt bevestigd door het ingenieursbureau, 

die meestal het constructieve ontwerp voor de zusters maakt. Dat is een grote tegenvaller, 

maar gelukkig biedt het ingenieursbureau aan binnen een week nieuwe tekeningen te maken 

op grond waarvan de aannemers een nieuwe aanbieding kunnen doen. 

Het blijft dus even bij het verkennen van het terrein, waarbij de zusters wordt gevraagd als 

sjalon (rood-witte stokken met een stalen punt) te dienen om zo te kunnen zien hoe het 

gebouw in het terrein is gesitueerd. 

En passant hoorden we dat de nieuw gekozen president van Sri Lanka in de kamer van de 

oude president Rs. 15000.00.000 vond, omgerekend € 200.000.000……….goed gespaard zullen 

we maar zeggen. 

 

Terug richting het noorden, komen we na 3 uur rijden in Perambalur.  Hier hebben de zusters 

veel scholen midden in de stad, waar meer dan 2100 meisjes onderwijs krijgen, waarvan 250 

meisjes in het kindertehuis. Op het moment dat we over het schoolplein lopen, zien we een 

moeder, wachtende op haar dochter, die midden op het plein haar kind even laat poepen. Moet 

kunnen toch……..zeker in India is dat heel normaal………maar midden op het schoolplein…….. 

We bezoeken Perambalur vanwege de slechte staat van de toiletten en badruimten van het 

kindertehuis, het volgende project, dat wij na voldoende inkomsten willen realiseren. Een 

aantal is onbruikbaar en bovendien zijn er toilettenruimten, die slechts 64 cm breed zijn en 

een aantal, die vanwege de smalle doorgang nauwelijks bereikbaar zijn. 

De situatie is opgemeten en er is bepaald hoe het gebouw wordt gerealiseerd, zodat 

tekeningen kunnen worden gemaakt. Evenals in Vandavasi wordt het een gebouw met een 

verdieping vanwege de beperkte ruimte. 

 

Via Budalur, waar we even aangaan omdat ze 

daar meer klaslokalen nodig hebben, waarvoor 

we overigens voorlopig geen mogelijkheden 

hebben, rijden we naar Pillavandanthai. Een 

klein dorpje, niet ver van de oostkust van India, 

met 62 gezinnen, in een afgelegen arme streek.  

 

Foto 3157. Pillavandanthai. Kerk 

 

Wat direct opvalt, is de grote kerk, gebouwd in 

1845, en bovendien heeft hij wel iets weg van 

de Notre Dame in Parijs……. En ja hoor later als 

ik tijd heb om even rond te lopen vind ik een 

graf met een Franse naam. 

De zusters hebben mij speciaal gevraagd hier op 

bezoek te gaan vanwege het volgende: 

De pastoor had hier een kindertehuis, waar 

vanwege nieuwe overheidseisen extra 

voorzieningen moeten worden aangebracht. Hij 

heeft hiervoor geen geld en krijgt dit ook niet 

van het bisdom, zodat de pastoor de zusters 

heeft gevraagd dit over te nemen. Dat doen de 

zusters dan maar, want je kunt die kinderen 

toch niet aan hun lot overlaten. Intussen 

hebben de zusters het gebouw gedeeltelijk 

opgeknapt, maar ontbreekt het aan geld om het af te maken. 
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Foto 3156. Pillavandanthai.  Opknappen 

boarding 

 

Er is nog zo’n 9.000 Euro nodig voor de electra, 

loodgieters – en schilderwerk, toiletdeuren en 

meubilair. De kinderen in de leeftijd van 4 – 10 

jaar verblijven tijdelijk in het nu overvolle huis 

van de zusters. Over het algemeen kinderen die 

rondzwerven in de omringende dorpen, die over 

het algemeen geen vader meer hebben, althans 

een vader die gewoon is vertrokken, waarbij 

moeder niet in het onderhoud kan voorzien. Bij enkele kinderen ontbreekt ook de moeder, die 

zich soms ook niet om de kinderen bekommert. De zusters zoeken de kinderen op en als blijkt 

dat ze rondzwerven worden ze meegenomen. Voor het onderhoud van de kinderen (€ 125 per 

kind per jaar) willen de zusters de Thomas Stichting voor Jongeren vragen hen te helpen. Zij 

hebben zelf wel inkomsten omdat 2 zusters onderwijzeres zijn, waarmee ze in eigen 

onderhoud voorzien en met het overige gelden de kinderen onderhouden, maar dat is 

natuurlijk niet voldoende, zodat ook de congregatie bijdraagt. 

Er zijn nu 25 jongens en meisjes, die als ze 9 jaar zijn naar een ander kindertehuis moeten 

omdat het dan niet langer verantwoord is ze in één huis onder te brengen. 

 

Even langs Perumalpalayam om te bespreken hoe de put van de waterzuiveringsinstallatie 

het beste kan worden afgedekt, wat sr. Asha verder af kan handelen. Ook wil de overheid een 

scheiding van de toiletten voor jongens en meisjes, die er wel is, maar niet de gang ernaartoe. 

Ook dat bespreken we, zodat onze opzichter, sr. Asha, dat verder kan regelen.  

 

Na een nachtje slapen gaat het weer verder naar Thiruvalanturai, waar de electrische 

installatie is verbeterd. En dat moet gezegd……..dat ziet er goed uit. 

 

Foto 3160. Thiruvalanturai.  Jongens in de 

studiezaal 

 

Bij de trap naar de studiezaal van de jongens 

valt het op dat een dakpan bijna van het dak 

valt doordat een houten balk gebroken is. De 

dakpan wordt verwijderd en we zijn het erover 

eens, dat dit direct herstelt dient te worden om 

ongelukken te voorkomen. 

Verder kijkend zien we dat ook buiten de 

elektrische bedrading te wensen overlaat. Op 

één plek op een betonvloer bevindt weliswaar 

de bedrading zich in een elektrabuis, maar die 

kruist een waterleiding en is er daar overheen 

gelegd. De foto hieronder is wat dat betreft duidelijk genoeg en behoeft geen verder 

commentaar. We spreken af dat er een sleuf in 

de beton gehakt wordt, waar de elektrabuis 

ingelegd wordt, die dan daarna met mortel 

wordt afgedekt. 

Op meer plaatsen buiten hangt de bedrading los 

en is onbeschermd. Sr.Asha zal dezelfde 

elektricien vragen hiervoor een aanbieding te 

doen. 

 
Foto 3164. Elektrabuis 
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Niet ver van Thiruvalanturai gaan we voor de tweede naar Vandavasi 

om de aannemer te spreken en de voortgang van de bouw van het toiletgebouw te zien. Al 

eerder in dit verslag is dit beschreven en is op de foto te zien, dat de bouw gestaag vordert. 

Met de aannemer wordt besproken wat er aan de bestaande onderdelen gedaan moet worden 

zodat hij een begroting kan maken. 

 

Na een verblijf van twee dagen rijden we terug naar Chennai om overleg te plegen. 

De volgende bestemming is Jolarpet, ongeveer 250 km landinwaarts richting Bangalore. Wij 

bezoeken deze plaats vanwege een door ons gebouwd kindertehuis, waar 150 meisjes zijn in 

de leeftijd van 10 – 16 jaar. Aan de achterzijde van het gebouw zijn vorig jaar de afvoeren van 

de badruimten en wasplaats verbeterd en dat ziet er werkelijk goed uit. Er moeten ook extra 

toiletten komen aannemer Stephen een prijs heeft gemaakt. Na wat bezuinigingen komen we 

een prijs overeen, zodat opdracht kan worden gegeven. 

 
Foto 3193. Jolarpet.  Slotscene 

van de dans 

 

Zoals bijna op iedere bestemming is 

er een “program” met dans, toneel 

en zang. Vooral de dans is hier altijd 

van hoog gehalte en met die 

prachtige kleuren een voorstelling, 

die hier in de schouwburg niet zou 

misstaan. 

 

De zusters hebben hier op drie 

plaatsen scholen met totaal 2900 

meisjes en nog een college, waar wij 

een hostel voor gebouwd hebben.  

 

 

We bezoeken de High Secondary 

School ( zeg maar klas 3 en 4 van de Havo), waar de klassen uitpuilen en men graag 7 

klaslokalen op het dak van de 

bestaande school wil bouwen. Dat 

blijkt mogelijk te zijn, maar of het 

een prioriteit is…….dat is niet aan 

mij, maar aan het bestuur van de 

congregatie. 

Wat opvalt, zijn de verschillende 

kleuren van de schooluniformen en ik 

moet zeggen…….dat doet echt 

gezellig aan. 

 
Foto 3183. Jolarpet 
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Terug naar 

Chennai, waar ik twee dagen verblijf 

en tijd heb om Avadi te bezoeken. 

Even buiten Chennai, waar onze 

stichting het eerste kindertehuis 

bouwde. Daar ontmoet ik een meisje 

dat via internet correspondeert met 

een meisje in Nederland en 

natuurlijk breng ik enige tijd door 

met de meisjes in het kindertehuis. 

En als ik dan aan het eind op ijs 

trakteer is de stemming haast nog 

beter. 

 

Foto 3227. Avadi. IJs traktatie 

 

 

Het wordt tijd de projecten in het 

noorden te bezoeken en dat begint met de reis naar Mondasoro, de verste bestemming. Eerst 

20 uur met de trein en vervolgens nog eens 5 uur met de auto. Vermoeiend maar boeiend 

door een prachtig landschap en een autorit door de bergen vanwege de prachtige natuur. De 

kuddes schapen, geiten, eenden en wat al niet meer zorgen dan wel voor het nodige 

oponthoud maar ook voor bijzondere ervaringen. Mondasoro ligt op 1000 – 1500 m boven de 

zeespiegel, zodat de nachten koeler zijn en de dagen minder heet……..ideaal om te verblijven. 

Ver van de bewoonde wereld zijn er hier scholen voor de kinderen die in de bergen wonen. Die 

moeten dan in een kindertehuis verblijven want iedere dag op en neer is niet mogelijk. De 150 

jongens verblijven bij de pastoor en de 160 meisjes in het kindertehuis van de zusters, dat 

indertijd door ons is gebouwd. Logisch dat men elkaar helpt en zo helpt de pastoor mij bij de 

bespreking met de aannemer, die slechts enkele woorden Engels spreekt.  

Belangrijk is de afronding van het 

project: Een wasplaats, waar de 

meisjes zich kunnen wassen, een 

plaats waar de kleding gewassen kan 

worden en een overdekte 

droogplaats. 

 
Foto 3315. Mondasoro. De 

overdekte droogplaats met links 

de toiletten van de boarding 

 

Hoe is het toch mogelijk……..er wordt 

een complete tekening gemaakt, op 

grond waarvan de aannemer een 

begroting maakt en vervolgens gaat de aannemer zijn eigen gang, verwonderd kijkend dat 

hem gewezen wordt op afwijkingen ten opzichte van de tekeningen. Al meerdere keren heeft 

de aannemer de zusters en de pastoor dreigbrieven gestuurd, waarin hij om geld vraagt terwijl 

het werk niet is afgerond. Bij de onderhandelingen dreigt de aannemer ons naar de politie te 

gaan als hij z’n geld niet krijgt, wat gepaard gaat met weglopen en terugkomen etc.  

Uiteindelijk wordt overeenstemming bereikt en ook direct vastgelegd, dat de aannemer nog 

een bedrag van 1/3 krijgt van wat hij vraagt, niet omdat het hem toekomt, maar om verdere 

problemen te voorkomen. De zusters en de pastoor zijn zichtbaar opgelucht, dat hiermee de 

zaak is afgerond. Tijd voor een klein feestje, waarbij zowel de jongens als de meisjes 

getrakteerd worden op sinaasappels.  
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Na 2 dagen wordt de 

terugreis aanvaard en doen we onderweg eerst 

Vegiwada aan. Daar is achter het kindertehuis 

een was – en droogplaats aangelegd en omdat 

deze ver uit elkaar liggen is er een voetpad aan 

toegevoegd. Voor een betere bereikbaarheid is 

er een opening in het tuinmuurtje gemaakt. Een 

mooi gebouw, alleen de deuren van de toiletten 

moeten nodig worden vervangen. Hier hebben 

we de kinderen getrakteerd op een busreis naar 

een fort in de bergen en ook een speeltuin 

bezocht. Een onvergetelijke dag voor de 

kinderen, maar ook voor mij als je ziet hoe 

uitgelaten ze zijn.  

  
Foto 3393. dansmeisje in P.T.Parru 

  

Met een taxi rijden we in 3 uur naar P.T.Parru, 

waar we ’s avonds weer een heel programma 

voorgeschoteld krijgen door meisjes in prachtige 

kleding. 

Twee jaar geleden is hier een nieuw 

schoolgebouw gemaakt, waarvan de 

afwerkvloeren loskwamen. 

Dat heeft de aannemer op eigen kosten laten 

herstellen, maar helaas is het wederom niet goed. Dus weer slopen en opnieuw aanbrengen, 

waarbij afgesproken wordt, dat wij de helft betalen, vooral ook omdat wij met deze aannemer 

goede afspraken kunnen maken. De aannemer, mr. Mastan, denkt dat het aan het zoutgehalte 

in het water ligt, hoewel bij metingen vóór de bouw dit niet is geconstateerd. Men zou hier 

graag meer toiletten hebben, waarvoor de locatie wordt vastgesteld en het terrein achter het 

kindertehuis ingemeten. Ook hier moet verteld worden, dat het bestuur van de congregatie 

hierover beslist. 

 

De volgende bestemming is Damaracherla, meer landinwaarts, waarbij het opvalt hoe droog 

dit gebied is. Dat is o.a. te zien aan de teelt van katoen, een gewas dat weinig vocht nodig 

heeft. Enorme velden met witte pluisjes, maar 

ook veel chili, dat als het te drogen ligt als een 

dieprood tapijt de velden siert. 

 

Foto 3101 katoenplant 

 

Half vorig jaar is hier het nieuwe schoolgebouw 

geopend en een inspectie blijkt nuttig te zijn. Bij 

de deuren van de klaslokalen blijkt bij de 

ophanging de gelijmde binnenplaat los te 

komen. De fabrikant, die wij later bezocht 

hebben belooft dit snel te repareren, waarbij 

gevraagd wordt of onze opzichter, sr. Asha 

daarop toe wil zien. Ook de grills van de 

veranda en de ramen zijn niet goed geschilderd 

en de aannemer zegt toe die te schuren en 2 x 

over te schilderen. 

 

Tijdens ons bezoek hebben de kinderen net een 

examen, waarvan een deel op de veranda van 

het nieuwe schoolgebouw zit. De surveillant is 

de pastoor, de buurman van de zusters. 
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Foto 3464 

Damaracherla . Examen op de veranda 

  

Het kindertehuis, dat voor een deel gebruikt 

werd als school, is nu volledig beschikbaar als 

kindertehuis. Er zijn nu 72 jongens en 23 

meisjes en de intentie is meer arme meisjes op 

te nemen, mede omdat de ruimte van de 

jongens geen toename mogelijk maakt. 

Dichtbij stroomt de Krishna rivier, een heilige 

rivier voor de Hindoes. Een leuke plaats voor de 

kinderen om te bezoeken, ook omdat op dat 

punt een zijrivier in de Krishna rivier uitkomt. 

Op het voorblad is hiervan een foto geplaatst. 

 

 

Met de nachttrein gaan we terug naar Chennai 

en na een verblijf van één dag met de auto ’s 

morgens vroeg om zes uur naar Sri Kalahasti, 

waarbij ik vergezeld wordt door moeder overste, 

sr. Rita. Een mooie gelegenheid om eens goed 

bij te praten. Bovendien is deze plaats een 

bekend pelgrimsoord, die veel bezocht wordt en 

ook wij nemen een kijkje in de overvolle tempel. 

Eerst komen we een optocht tegen met prachtig 

uitgedoste mensen en op de achtergrond de 

toren van de tempel. 

 

Foto 3493. Sri Kalahasti. Optocht 

 

Ons is verteld, dat het oude schoolgebouw 

nodig vervangen moet worden, maar dat valt 

erg mee. 

De ware reden is, dat de kleine (kleuterschool) 

kinderen in een shed les krijgen en er ook in 

een grote multifunctionele ruimte meerdere 

klaslokalen gevormd zijn door het plaatsen van 

houten schotten. 

Een situatie, die niet getolereerd wordt door de 

overheid, zodat men gedwongen wordt hier iets 

aan te doen. De hoogste nood zou geklaard 

worden door het bouwen van een 4-klassig 

schoolgebouw, waar later een verdieping op 

gebouwd zou kunnen worden. 

Uiteraard kan ik niets beloven, maar met de 

zusters bekijken we al wel de plaats, waar het 

schoolgebouw zou kunnen komen. Dat blijkt na 

inmeting de plaats te zijn, waar ’s middags de 

kinderen de lunch gebruiken. Dan zullen de 

bomen moeten wijken en de lunch ergens 

anders moeten plaatsvinden. 

 
Foto 3512. Sri Kalahasti Lunchpauze 

 

Diezelfde dag nog terug naar Chennai, waar we 

laat in de avond aankomen en we vermoeid 

alleen maar naar een bed verlangen. 
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Nog een verblijf van een week alvorens ik weer terug ga naar Nederland, 

dat lijkt veel, maar er is nog veel te doen en dan wordt het toch nog haasten, ook al omdat ik 

altijd één dag reserveer om inkopen te doen voor mijn familie en vrienden. 

Natuurlijk is het belangrijkste zover te komen dat opdracht gegeven kan worden aan de 

aannemer, die een gebouw van het college in Singampunari gaat maken. Uiteindelijk, na heel 

wat gereken en vergelijken, blijkt mr. Stephen de beste aanbieding gedaan te hebben, zodat 

het werk aan hem wordt gegund en het contract kan worden ondertekend. 

Met sr. Prudentia en sr. Asha gaan we naar de visserswijk, een oude wijk in Chennai, waar 

winkels zijn, die allerlei visgerei verkopen. Het idee is om visnetten te kopen, die we over de 

waterputten kunnen spannen zodat de kinderen er niet in kunnen vallen. Op twee plaatsen 

hebben we dat met een staalconstructie gedaan en behalve dat het erg duur is, zijn ze ook al 

erg aan het roesten. 

De netten die we uitgekozen hebben zijn erg sterk en zeker bestand tegen het opvangen van 

een kind. Sr. Prudentia zal dat op één plaats uitproberen. 

 

Belangrijk is ook de meeting met de council van de congregatie om wederzijdse 

mogelijkheden en opvattingen te delen. Een vast onderdeel daarbij is het overleggen van een 

prioriteitenlijst. Maar ook onze opvattingen omtrent het onderhoud van gebouwen en vooral de 

verantwoordelijkheid hiervoor van de zusters ter plaatse. De intentie van onze stichting om op 

termijn het onderhoud geheel bij de congregatie neer te leggen, waarbij wij uiteraard wel een 

adviserende taak hebben. Maar ook de visie van de congregatie voor wat betreft de plannen 

voor de toekomst op het gebied van scholenbouw en het beleid ten aanzien van de opname 

van kinderen in de tehuizen. 

 

 

 

 

 

 
 

Verkort Jaarverslag 2014 
 

Algemeen 

Het jaar 2014 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 

Het bestuur is met de komst van Anneke Janssen in de loop van 2014 versterkt en heeft nu 4 

bestuursleden:  

1. Martijn Wagener, voorzitter 

2. Leo Verhagen, secretaris 

3. Jac Braat, penningmeester 

4. Anneke Janssen, sponsoring. 

Bij het projectteam is Jos Dijkers gestart. Hij zal de taken van Hans Schiebroek overnemen, 

waarmee hert projectteam zal bestaan uit: 

1. Anne Reijenga, projectleider 

2. Jos Dijkers, projectleider 

3. Pieter Keeris, adviseur. 

Met deze bezetting hebben wij er vertrouwen in de komende jaren de belangen van de 

stichting en alle daarbij betrokken partijen goed te kunnen behartigen.  

 

Fondsenwerving en andere baten  

(zie ook verkorte jaarrekening later in deze nieuwsbrief) 

De baten uit fondsenwerving komen met € 108.000 ruim boven de toch realistisch opgestelde 

begroting van € 80.000. Het verschil is ontstaan door met name ontvangen hoge donaties (€ 

http://www.thomasbouwprojecten.nl/
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40.000) voor project Vandavasi, waardoor we sneller dan gedacht een 

nieuw bestemmingsfonds konden gaan vormen voor Perambalur (Toiletgebouw); op dit laatste 

project is inmiddels al €15.000  aan donaties is geboekt. Daarnaast is in december 2014 een 

nieuw project geïnitieerd voor Singampunari College (totale project begroot op € 150.000), 

waarvoor ook al € 30.000 is ontvangen. 

Het is verheugend te zien dat we wat betreft fondsenwerving op een goed en effectief niveau 

kunnen blijven opereren. Dit laat zien dat een aantal bestaande en nieuwe sponsoren de 

projecten van de stichting in ruime mate met hun bijdragen ondersteunen. Namens iedereen, 

met name de kansarme kinderen in India, willen wij aan deze sponsoren onze grote dank 

betuigen. 

Aan rente is € 1.300 ontvangen en waren € 1.000 overige baten.  

 

Bestedingen aan doelstellingen 

In vergelijking met vorig jaar zijn dit jaar minder projecten daadwerkelijk gestart en in 

uitvoering genomen. Het totale bouwkosten-bedrag ligt rond de € 63.000. 

Dit bedrag is € 12.000 lager dan begroot, omdat van de geplande grotere projecten alleen 

Vandavasi is gestart, en andere wel in voorbereiding zijn maar pas in 2015 gestart zullen 

worden.  

 

Effectiviteit 

De effectiviteitsratio Besteding aan doelstelling als % van totaal baten is 58%. Dit lage 

percentage is het gevolg van het feit dat we in 2014 in sterke mate hebben ‘gespaard’ voor 

projecten die pas in 2015 worden gestart en ‘besteed’. In 2015 zal deze ratio dan ook 

aanzienlijk boven de 100% uitkomen. De ratio Besteding aan doelstelling als % van totaal 

lasten is 94% en toont daarmee aan dat onze organisatiekosten relatief laag zijn en blijven (in 

2014 dus 6% van Lasten).  

 

Resultaat 

Per saldo is een positief Resultaat ontstaan van € 41.000 (Donaties + Rente €110.000 minus 

Projectlasten €  63.000 en kosten € 6.000). Dit resultaat is toegevoegd aan 

Bestemmingsfondsen (€ 34.000) en Overige Reserves (€ 7.000).  

Het grote verschil ten opzichte van de nul-resultaat begroting is vooral ontstaan door met 

name hoge donatie-ontvangsten zoals boven al beschreven. Hiermee is 2014 een “spaar-jaar” 

geworden (aanzienlijk meer donatie-baten dan project- en andere lasten). Te verwachten is 

dat 2015 het omgekeerde beeld zal opleveren aangezien dan de grote projecten Perambalur-

Toiletgebouw en Singampunari College als Last genomen zullen worden. In de Begroting 2015 

is dan ook een aanzienlijk negatief Resultaat voorzien. Vanwege de reeds aanwezige en bij 

overeenkomst voor de toekomst gegarandeerde financiële middelen vormt dit echter geen 

risico voor de stichting 
 

Projectactiviteiten (samenvatting; uitgebreidere informatie later in dit jaarverslag). 

Anne Reijenga en Hans Schiebroek hebben in resp. februari en september wederom een 

inspectiereis gemaakt. In september heeft ook Jos Dijkers als opvolger van Hans Schiebroek in 

het projectteam deelgenomen aan deze reis.  

In 2014 is de focus vooral gericht geweest op het “jubileum-project”, 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. In september 2014 is het project succesvol opgeleverd.  

Daarnaast zijn een aantal andere projecten gerealiseerd zoals Pulicat (renovatie Parish House 

€ 16.000), Thiruvalantarai (electra € 1.700), Perumalpalayam (vloer €2.700, waterfilter € 

1.000), Jolarpet (wasvoorziening € 1.500), en Mondasoro (watervoorziening € 5.000) 

Eind 2014 zijn een groter project, te weten in Vandavasi (toiletgebouw €43.000), alsmede 

enkele kleinere activiteiten in uitvoering genomen. Deze zullen alle in 2015 worden afgerond. 

De voorbereidingen zijn gestart voor een volgend topprioriteit project in Perambalur 

(toiletgebouwen, € 40.000). Met de fondsenwerving voor dit project is in het 4e kwartaal 2014 

begonnen. 
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Ook in 2014 is een nieuw project geïnitieerd voor een 8 klassig 

schoolgebouw voor een op te richten College for Arts and Science in Singampunari. Het totale 

voor dit project begrote bedrag is € 150.000 wordt door de betreffende sponsor gegarandeerd 

en ter beschikking gesteld zodat wij plannen de bouw al in 1e kwartaal 2015 te kunnen starten 

en in 1e kwartaal 2016 af te ronden.  

 

Financiële positie, risico’s 

Door het ook in 2014 handhaven van benodigde reserves (een Continuïteitsreserve van 

€25.000 en een Onderhoudsreserve van € 20.000) is de financiële positie van de stichting 

gezond te noemen en is de continuïteit van haar activiteiten in voldoende mate gewaarborgd. 

Daarnaast is er nog een Overige Reserves bedrag van €41.000 vrij beschikbaar ter financiering 

van activiteiten van de stichting. 

Tenslotte zij opgemerkt dat de stichting geen middelen had en heeft belegd anders dan op 

haar spaarrekeningen bij de Rabobank, ING en MoneYou (een 100% dochteronderneming van 

ABN AMRO). Het totaal hiervan bedroeg per 31-12-2014 ongeveer € 165.000. 

Ons zijn op dit moment geen materiële risico’s voor de stichting bekend.  

 

 

Tot besluit  

2014 is een prima jaar geweest. En hopelijk wordt 2015 dit ook. 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 nog vele andere projecten kunnen 

realiseren! 

 

 

Martijn Wagener,  

voorzitter 
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Verkorte Jaarrekening 2014 
 

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. 

 

 

Balans per 31-12-2014 

Balans Stichting Thomas Bouwprojecten       

( Bedragen in Euro's)      

      

             31-12-2014           31-12-2013 

ACTIVA      

Vorderingen 476,05    

       

351,77   

Liquide middelen 165.523,05    158.130,42   

Totaal activa  165.999,10   158.482,19 

      

PASSIVA      

Reserves en fondsen      

# Reserves      

    

continuiteitsreserve 25.000,00   25.000,00  

    

bestemmingsreserve 20.000,00   20.000,00  

    overige reserves 41.427,50   34.096,61  

    subtotaal reserves  

  

86.427,50    79.096,61 

# Fondsen      

    

bestemmingsfondsen  

  

53.433,60    19.222,58 

Totaal Reserves en 

Fondsen  139.861,10    98.319,19 

      

Voorzieningen  

           

0,00             0,00 

Langlopende 

schulden  

  

23.718,00   

  

57.743,00 

Kortlopende schulden  

    

2.420,00   

    

2.420,00 

Totaal passiva  165.999,10   158.482,19 

 

 

 

Toelichting bij de Balans 

 Vorderingen. Dit betreft in januari 2015 te ontvangen rente over het jaar 2014.  

 De liquide middelen (ca € 165.000) 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 2014 gehandhaafd op de daarvoor vastgestelde beleidsnormen van € 25.000 

respectievelijk € 20.000. 
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 Onder de overige reserves (stand € 41.000) worden via de 

Resultaatbestemming 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 2014 voor ca. € 195.000 

aan projecten in voorbereiding, waarvoor dus een bedrag van ongeveer € 53.000 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 2014 (€ 23.000) reflecteert de 

projecten in uitvoering, waarvan de grootste post betreft Vandavasi. 

 

 

 

Staat van baten en lasten Stichting Thomas Bouwprojecten     

( bedragen in Euro's)       

 

Werkelijk  

    2014 
 

Begroting  

    2014 

  Werkelijk  

   2013 

BATEN       

Baten uit eigen fondsenwerving 108.140,26  80.000,00   101.834,71 

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

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

Baten uit beleggingen: rente 1.347,33    1.000,00       1.851,63 

Overige baten 1.000,00           0,00       1.000,00 

Som der baten 110.487,59  81.000,00   145.936,34 

       

LASTEN       

Besteed aan doelstellingen       

    Bouwprojecten 63.275,70  75.000,00   155.124,28 

   Voorlichting   1.215,05       800,00          420,00 

 64.490,75  75.800,00   155.544,28 

Werving baten       

   Kosten eigen fondsenwerving   1.069,18    1.200,00       1.033,66 

Beheer en administratie       

   Kosten beheer en 

administratie   3.385,75  
  4.000,00 

  

    3.530,84 

Som der lasten 68.945,68  81.000,00   160.108,78 

       

Saldo van Baten en Lasten 41.541,91          0,00   -14.172,44 

       

Bestemming Saldo 2014        

   Overige reserves   7.330,89       

   Bestemmingsfondsen 34.211,02       

 41.541,91       

 

 

 

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten 

 De baten uit eigen fondsenwerving, circa € 108.000, betreffen de ontvangen donaties. 

Tezamen met de rente en overige baten is in totaal ca € 110.000 beschikbaar gekomen 

voor de activiteiten van de stichting. 

 Er is een bedrag van ongeveer € 65.000 besteed aan projecten. 

 Aan algemene voorlichting (eveneens een doelstelling van de stichting) is ca € 1.200 

besteed, voornamelijk uitgaven voor onderhoud van de website en het CBF-certificaat. 

 Voor fondsenwerving is ca € 1.000 besteed (ongeveer 1% van donaties).  
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 Voor beheer en administratie is ca € 3.400 uitgegeven, met name 

aan verzekeringen en accountantskosten. 

Per saldo is over 2014 een positief resultaat ontstaan van € 41.000. Dit is aanzienlijk beter dan 

de begroting, als gevolg van met name hogere donaties, deels voor projecten die in 2015 

gestart worden.  

 

 

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 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 

58% 106% 125% 91% 74% 167% 

Besteding aan doelstelling 

als % van totaal lasten 
94% 97% 96% 98% 94% 99% 

Kosten eigen fondsenwerving 

als % van baten eigen fondsenwerving 
1.0% 1.0% 1,4% 0,4% 0,8% 0,1% 
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Kaart met projectlocaties 
 

 

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
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Stichting Thomas Bouwprojecten 
Email:  info@thomasbouwprojecten.nl 

Website: www.thomasbouwprojecten.nl 
IBAN:     NL47RABO 0149308787 


