
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTNIEUWS 2001-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opening schoolgebouw in Pulicat  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secretariaat 
Kerkdijk 4 
5511 KZ  Knegsel 
tel 0497-517325 
e-mail: 
adriaan.debot@planet.nl 

Projectenadministratie 
Hulstbeemd 34 
5551 HR  Valkenswaard 
tel 040-2047144, fax 040-2011150 
e-mail:  
thomasbouwprojecten@planet.nl 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Eindhoven onder S 41092542. 
On the registers of the Chamber of Commerce under 
no. S 41092542. 
Bank: Rabo Geldrop rekeningnr./accountno. 
14.93.08.787. 
 



 

2 

 
 
Informatie van het Bestuur 
Wijziging correspondentieadres met betrekking tot projecten: 
Het is u wellicht opgevallen, dat in het Projectnieuw 2001-1 van de Stichting Thomas Bouwprojecten 
het bekende adres Schadewijk 3 van onze projectleider Hans Schiebroek is vervangen door het adres 
Hulstbeemd 34, 5551 HR Valkenswaard. 
Projectleider Hans Schiebroek is niet verhuisd, maar sedert inmiddels ruim een jaar verricht mevrouw 
Henny Koenders een aantal werkzaamheden ten behoeve van onze stichting vanuit haar huis. Zij 
houdt zich vooral bezig met de ondersteuning van de vier projectleiders, het behandelen van de 
projectenadministratie en de correspondentie over onze projecten in India.  
Het bestuur is verheugd met deze versterking van het projectleidersteam en stelt de inzet van Henny 
Koenders op hoge prijs. Recentelijk besloot het bestuur om Hulstbeemd 34 aan te wijzen als het 
formele correspondentieadres van de vier projectleiders. 
 
Wijziging secretariaat: 
Binnenkort zal nog een ander adres, te weten Stelt 1 te Eersel, van het Projectnieuws en het 
briefpapier van de stichting verdwijnen. De statuten van de Thomas Bouwprojecten en het daaraan 
gekoppelde rooster van aftreden voor bestuursleden geven aan dat per 31 december 2001 aftredend 
zijn mevrouw Therese Hanneman en de heren Jan van Helden en Gerrit van Pinxten. 
Therese en Gerrit kunnen statutair hun bestuursfuncties continueren en besloten inmiddels hiertoe tot 
genoegen van de overige bestuursleden en het projectleidersteam. De statuten zijn evenwel 
onverbiddelijk ten opzichte van Jan van Helden, die derhalve ultimo 2001 het bestuur definitief gaat 
verlaten. 
 
Bedankt Jan! 
De heer Ir. J.H.L. van Helden is secretaris van de Stichting Thomas Bouwprojecten (aanvankelijk 
Stichting Thomas Bijzondere Projecten) en heeft sedert de oprichting slechts één voorganger gehad. 
In het voorjaar van 1996 werd op aanraden van de notaris besloten de naam van de stichting te 
wijzigen en bovendien de gecombineerde functie secretaris/penningmeester –vervuld door de heer 
C.A.J. Heeren uit Vught- te splitsen.  
Op 21 maart 1996 trad Jan van Helden aan als secretaris en bleef Cor Heeren penningmeester. 
Tevens werd een rooster van aftreden voor de bestuursleden van de stichting vastgesteld. 
Jan van Helden zou per 20 november 1998 moeten aftreden met een mogelijke verlenging tot het 
einde van het jaar 2001 vandaar zijn vertrek dit jaar; een vertrek dat door alle betrokkenen bij de 
stichting wordt betreurd, doch evenzeer wordt gerespecteerd, omdat Jan heeft aangegeven zijn 
functie te willen overdragen en geen behoefte heeft aan statutaire ingrepen. 
Jan is een gedreven bestuurslid; niet te tornen viel aan zijn principe: “we doen dit werk voor kansloze 
jongeren in India”. Hij was steeds alert op het insluipen van andersoortige activiteiten in het 
programma van de stichting. Zijn werkzaamheden als secretaris werden bijzonder accuraat 
uitgevoerd; zijn brieven en verslagen waren steeds tot in de finesses verzorgd. 
Hij achtte het bovendien tot zijn taak een goede opvolger te vinden en is hierin geslaagd. Nog dit jaar 
zal de heer Drs. A.H. de Bot uit Knegsel (voormalig conrector aan het Rythovius College te Eersel)  
als secretaris van de Stichting Thomas Bouwprojecten worden geïnstalleerd. 
 
We nemen met spijt afscheid van Jan van Helden; bedanken hem voor het vele werk dat hij heeft 
verricht en voor zijn toewijding aan de beide Thomas stichtingen. Hij volgde immers ook de Thomas 
Stichting voor Jongeren op de voet en onderhield daarmee nauwe contacten. 
Jan, hartelijk bedankt! Het ga je goed! Natuurlijk houden we je adres op de verzendlijst van ons 
Projectnieuws. 
 
Drs. J.J.A.M. Crebolder 
Voorzitter 
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Stand 30-10-2001: In uitvoering zijnde projecten, raming bouwkosten en onderhoud reservering 
(x fl. 1000,--)  
 

Nr. Project  Plaats raming  
bouwkosten 

raming 
onderhoud 
 

Stand van zaken: 

18 Student's hostel  Vandavasi 410 30 bouw vordert goed 

30 VOC Muur & pastorie Pulicat 30 1 eind 2001 gereed 

32 Toiletten school Pulicat 20 2 nagenoeg gereed 

45   Bomenplantproject & 
afrastering   

Biridur/Vandavasi 20 0 1e fase gereed, t/m 2005 in 
uitvoering 

51   Kokosnoot plantage Elambalur 20 0 t/m 2003 in uitvoering 

54 Kindertehuis Jolarpet 280 20 verwachte oplevering febr. 2002 

62 Toiletgebouw  Srivaikuntam 34 2 ruwbouw toiletgebouw is gereed. 

66 Kindertehuis  Perumalpalayam 262 26 voorbereidingen gestart 

68 Toiletgebouw Thuraiyur 30 2 bouw is gestart 

69 Toiletgebouw Budalur 35 3 bouw is gestart. 

70 Uitbreiding school 
(verd.) & borewell 

Damaracherala 105 5 nog niet gestart: problemen met 
keuze aannemer. 

71 Waterpomp  Vepery 2 0  

75 Renovatie boarding Thiruvalanthurai 20 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostschoolmeisjes, 
onze “doelgroep” 
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Zuster Stella (links) en JayaRani (Jerry) 
 

 
 
 
 
 
 
Even voorstellen: zuster Stella en JayaRani 
 
Toen Hans en ik in Chennai waren hebben we zuster Stella en JayaRani voor het eerst ontmoet. 
Zuster Stella zal onze vaste contactpersoon zijn namens de congregatie van de zusters 
Franciscanessen van St. Joseph en JayaRani Savariraj (roepnaam Jerry) is onze opzichter die al 
sinds mei toezicht houdt op, onder andere, de lopende projecten in Vandavasi, Jolarpet en Pulicat. 
We hebben goede afspraken gemaakt over de activiteiten die wij van hen verwachten. Belangrijker 
echter is dat we de indruk hebben dat die taken ook adequaat vervuld gaan worden. Dit betekent 
enerzijds een verbetering van de communicatie over de lopende projecten als we er niet zijn, en 
anderzijds betekent dit een intensivering en verbetering van de kwaliteitsbewaking.  
E-mail -inclusief foto's- is daarbij een eigentijds en gemakkelijk hulpmiddel 
 
 
Henk van Wunnik 
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Reisverslag van Henk van Wunnik 
(24 augustus - 17 september 2001) 
 
Samen met Hans Schiebroek ben ik naar Chennai gevlogen. Met Sabena (hoe lang nog?). 
Het tijdsverschil is nu maar 3 1/2 uur. Op het vliegveld maken we al kennis, in de stromende regen, 
met zuster Stella, onze nieuwe contactzuster in India. 
Qua temperatuur viel de overgang nogal mee, want het was heerlijk weer toen wij uit Nederland 
vertrokken. Maar daar was het toch wel erg warm. Zo'n 35 à 40 graden en de regen bij aankomst bleef 
de enige bui, terwijl het land en de mensen smachten naar regen. 
 
Gezamenlijk optrekken. 
De eerste dagen zijn we samen opgetrokken en bezochten we Vandavasi. In uitvoer is de bouw van 
het hostel voor een lerarenopleiding (project 18). Vorig jaar hebben we ter plekke nog gekeken naar 
de plaats waar dat gebouw moest komen i.v.m. hoogspanningsleidingen. Nu is de ruwbouw klaar en is 
de afbouw begonnen. Gelukkig komt het ook in gebruik waar het voor bedoeld is. Dit in tegenstelling 
tot eerdere berichten hierover.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hostel Vandavasi 
 
 
Ter plekke hebben we kennisgemaakt met de kwaliteiten van onze vrouwelijke toezichthoudster. Een 
Indiase dame van 24, die van wanten weet en haar mannetje staat. Het is goed te merken dat er 
regelmatig toezicht is op de bouw. 
In Vandavasi liggen mogelijk nog meer projecten in het verschiet. De renovatie van de toiletten en de 
verbouw van de bestaande drie keukens tot een nieuwe (zo mogelijk met apparatuur voor het stomen 
van rijst i.p.v. die houtvuurtjes onder al die rijstpotten). Dat systeem hebben we elders ook in werking 
gezien en daar was men erg tevreden. 
Vanuit Vandavasi hebben we ook het nabijgelegen Biridur bezocht. De afrastering (project 45) was 
nog niet echt opgeschoten. Wel was de watervoorziening een stuk verbeterd door nieuwe horizontale 
boringen in de bestaande putten en waren de electra-voorzieningen t.b.v. de pompen weer in orde 
gemaakt. 
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De volgende dag bezochten we Thirumalpadi. Mogelijk wordt de afrastering rond het klooster een 
project. Daarvoor in elk geval alvast de nodige opmetingen gedaan. De school, even verder, is vorig 
jaar vergroot. Weliswaar niet door de Thomasstichting, maar wel met Hans Schiebroek als adviseur. 
Het ziet er allemaal goed uit. Er is inmiddels ook een toiletgebouw gerealiseerd. Een en ander valt 
onder de verantwoordelijkheid van pater Koreakose. Ook hem hebben we in Chetpet met een bezoek 
vereerd. 's Avonds weer terug naar Vandavasi. 
Op vrijdag bezoeken we Cheyyar. De gerenoveerde keuken (project 61) is inmiddels gereed en de 
oude gammele gebouwtjes zijn gesloopt en het ziet er nu weer netjes uit. 
Daarna naar Walajabad. De toiletten van beide scholen (project 47 en 49) geïnspecteerd. Op de 
English Medium school werden we verwelkomd door een heuse band. Er bestaat nog altijd behoefte 
aan uitbreiding van de school. 
Na Walajabad naar Melrosapuram. De waterputten, die inmiddels uitgediept zijn functioneren goed 
(project 59).  Nu was er weer behoefte aan omheining omdat de buffels van de "buren" zich regelmatig 
tegoed kwamen doen aan de jonge aanplant. Laat in de avond zijn we weer terug in Vandavasi. 
De volgende dag scheiden onze wegen. Hans gaat via Chennai naar de deelstaat Orissa en ik vertrek 
met zuster Bellarmine naar het zuiden. 

 
Alleen verder met projectbezoeken. 
Thiruvalanthurai is de eerste plaats die we aandoen. Het toiletgebouw is helemaal gerenoveerd 
(project 63) en ziet er prima uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiruvalanthurai – gerenoveerd toiletgebouw 

 
 

De plannen voor de komende jaren besproken met pater Jacob. Erg zinnige voorstellen om gefaseerd 
tot aanzienlijke verbeteringen te komen van de boarding aldaar. 
Elambalur is het eindpunt van die dag. De ziekenkamers (project 65) zijn klaar. Een is er in gebruik en 
ze zijn afgelopen tijd herhaaldelijk in gebruik geweest o.a. als sterfkamer. Ook allerlei onderhoudswerk 
is gedaan en er staat een generator opgesteld voor het geval de stroom uitvalt, want dat gebeurt 
nogal eens. De aanplant van bomen voor dit jaar is nog niet gerealiseerd, vanwege de droogte én 
vanwege het feit dat ze een ander soort bomen willen planten. Ook zijn er uiteraard allerlei nieuwe 
behoeften. Onder andere een muur langs de weg. Het hek kan dan als afscheiding gebruikt worden 
op andere plaatsen. 
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De volgende dag naar Perambalur waar gedacht wordt aan een studiezaal op het dak (project 74). De 
situatie ter plaatse nog eens goed bekeken en met name de vluchtmogelijkheden. 
's Avonds komen we in Perumalpalayam aan Dit jaar zou hier de bouw moeten starten van een nieuw 
kindertehuis (project 66) en eventueel een nieuw toiletgebouw voor de school (project 67).  
Beiden zijn hard  nodig want zowel de huidige boarding als het toiletgebouw zijn veel te klein en vallen 
van ellende uit elkaar. 
 
We leven inmiddels maandag 3 september. De reis gaat naar Thuraiyur. Met de aannemer Jude uit 
Trichy de uit te voeren werkzaamheden besproken (project 68). Op de laatste dag zijn we het in 
Chennai eens geworden over de prijs voor het toiletgebouw en de bijkomende werkzaamheden en 
inmiddels zal er wel gestart zijn met de werkzaamheden. 
Via Trichy, alwaar het regionale hoofdkwartier van de zusters en dus de standplaats van zuster 
Bellarmine, gaat de reis naar Budalur. Onze bijdrage is een nieuw toiletgebouw (project 69). 
De ontgraving, een septictank en de watervoorziening waren klaar. Men zou nu de bouw van het toilet 
voortvarend ter hand gaan nemen. Tot nu toe was men druk bezig met een gebouw waar voorlopig de 
school in komt om de kinderen toch maar onderdak te geven. Want de aanwezige gebouwtjes 
moesten van de plaatselijke pastoor zo spoedig mogelijk verwijderd worden. We hebben zuster Agnes 
toch maar geadviseerd de pastoor wat assertiever tegemoet te treden. 
Van Budalur gaat de reis naar Okkur. De school aldaar was al in gebruik (project 53) maar nu zijn ook 
de andere voorzieningen klaar t.w. een garage voor de schoolbussen, een toegangspoort met een 
bewakersonderkomen en een toiletgebouw. Het ziet er model uit, zij het wat kaal, maar de eerste 
bomen zijn al geplant. 
Woensdag 6 september. Op weg naar Venkatachalapuram een klapband, wat goed afloopt. En dat 
ondanks de spreuk op de voorruit "Jezus never fails". Maar een half uur later weer een lekke band en 
uiteraard geen reservewiel meer. Al met al de reden dat we pas laat in Venkatachalapuram 
aankomen, maar alle boardingkinderen zijn nog klaarwakker om ons te ontvangen. Het in 1999 in 
gebruik genomen kindertehuis ziet er prima uit (project 24). Elk jaar is er een toename van zo'n 10 
kinderen in de boarding. Dus over enkele jaren wordt de capaciteit volledig benut. De kinderen zijn erg 
aanhankelijk. Heel anders dan b.v. in Perumalpalayam. 
 
De volgende dag bereiken we het meest zuidelijke plaatsje van onze reis, Srivaikuntam.  
Een hartelijk weerzien met Zuster Dhana Mary, die ik vorig jaar in Damaracherala ontmoet had (1200 
km noordelijker). Er werd druk gebouwd aan de school.  De ruwbouw van het toilet (project 62) was 
klaar. Alle materialen waren nu aanwezig en men ging de afbouw ter hand nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srivaikuntam, toiletgebouw in aanbouw. 
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De terugweg ging via Pannaikadu. Een dorpje gelegen in de heuvels met een veel aangenamer 
klimaat en veel groen en veel fruit. Ook hier waren er noden. Nu zat de school voor een deel in de 
kerk en voor een deel op het dak van de kerk. Onze tweede halte, op weg terug naar Chennai, was 
Elambalur, gelegen langs de highway (nou ja) waar we al eerder geweest waren. 
Zondag 9 september was ik weer terug in Chennai om maandag weer, met de trein deze keer, te 
vertrekken naar Kamalapuram. De uitbreiding van het kindertehuis (project 46) bekeken. Zag er goed 
uit. Minder goed zagen de daken van het hospitaal en het klooster er uit. Verder waren er nog 
meerdere wensen waarvan we zullen moeten bekijken of ze prioriteit krijgen. In de buurt hebben we 
nog een groeve bezocht van Cuddapah-steen en polijstinrichtingen voor deze steen, door ons veel 
toegepast als vloertegel. 
Door onder een trein door te kruipen, ook de zusters, haalden we nog net op tijd de nachttrein naar 
Chennai. Daar trof ik Hans weer en samen zijn we daarna nog naar Pulicat gegaan. Daar zal hij over 
berichten want Pulicat, met zijn oude VOC resten uit de zeventiende eeuw, is zijn grote liefde. 
 
Al met al een reis, die een goed gevoel bij ons heeft achtergelaten. Er komt duidelijk wat meer 
structuur door zuster Stella, die er echt wel zin in heeft, en door onze opzichter Jerry. Ook is er een 
prioriteitenlijst gemaakt door de zusters. De werken die we bezocht hebben zagen er goed uit en de 
gerealiseerde projecten beantwoorden aan hun doel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van links naar rechts: 
Hans Schiebroek 
Zuster Stella 
Henk van Wunnik 
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Reisverslag van Hans Schiebroek 
24 augustus – 17 september 2001 
 
Mijn verslag kan ik beginnen op zaterdag 1 september, wanneer ik vanuit Vandavasi via Avadi 
terugkeer naar het Thomas Hospital in Chennai. 
 
Droogte 
In Avadi zie ik de gevolgen van de grote droogte; de tuin, anders vol bloemen, is nu veel kaler. Alleen 
de vaste planten en fruitbomen krijgen nog net voldoende water om te overleven. 
De boarding zuster vraagt om een nieuwe waterput, vlak bij de bestaande die geen water meer geeft.  
Ondanks de verzekering van de wichelroedeloper die de plek heeft aangewezen, heb ik er niet 
voldoende vertrouwen in om hier nog eens fl. 2000,- aan uit te geven.   
Na het buiten-schilderwerk  vorig jaar is nu ook het binnen-schilderwerk van het boarding gebouw 
(project 1) klaar. Nu zijn ook alle muurvlakken tot deurhoogte behandeld met(afwasbare) olieverf in 
plaats van (cement gebonden) muurverf. Na 8 jaar ziet het gebouw er weer als nieuw uit en iedereen 
was tevreden over het werk. 
De meisjes maakten het verder prima. Wel miste ik er weer een aantal die in mei eindexamen hadden 
gedaan. 
De volgende dag ben ik eerst bij zuster Madeleine langs gegaan. Deze Belgische zuster zorgt voor 
een groep blinde dubbelgehandicapte vrouwen die in de Indiase maatschappij tot de bedelstaf 
veroordeeld zouden zijn. Ze leren daar weven en kantklossen om zo in hun levensonderhoud te 
voorzien. Deze groep vrouwen maakt deel uit van een grote en zeer gewaardeerde blinden- en 
dovenschool voor meisjes. 
Omdat de stroom in India vaak uitvalt was er met Nederlandse steun van  fl. 65.000,-- een   
noodstroomvoorziening aangelegd en was mij gevraagd de aanleg daarvan te controleren. 
Hoewel ik geen electro-technicus ben kan ik wel beoordelen of zo’n installatie met zorg is aangelegd. 
Dit was gelukkig het geval. 
In Vepery was het droogte-verhaal hetzelfde als in Avadi. Voor ons is het onbegrijpelijk dat midden in 
de stad een scholengemeenschap met boarding niet kan beschikken over voldoende water! 
Hier lijkt het wel zinvol een boorput aan te leggen, dat zal ik ook voorstellen. 
We waren blij elkaar weer te zien en natuurlijk hadden de meisjes weer een dansprogramma 
voorbereid. Drie van de meisjes hebben jarenlang danslessen gevolgd en het niveau van de 
volksdansen en de klassieke Baratha Natyam stond dan ook op een hoger peil dan normaal. 
 
Moeilijkheden met de aannemer 
Maandag was de dag van vertrek naar het noorden, Andhra Pradesh en Orissa. Eerst met de trein 
naar Damaracherala (project 70). 
Ik hoopte dat de bouw van de omringende muur inmiddels begonnen zou zijn, maar neen. 
De aannemer uit P.T. Parru die het werk zou gaan maken werd door de lokale aannemers niet 
geaccepteerd. De RK aannemer die vond dat het werk alleen aan hem toekwam, had de steun 
verworven van de pastoor.  
Dat ik hem wel vijf keer, via zuster Prudentia als tolk, heb proberen duidelijk te maken dat ik geen 
vertrouwen meer had in hem vanwege de slechte kwaliteit van zijn eerdere werk, sprak hem totaal niet 
aan. Met een man of twintig waren ze gekomen en ze waren voor geen enkel argument vatbaar. 
Alleen zij zouden en moesten het werk maken. 
Later werd afgesproken dat een hindoe aannemer -voorzitter van de gemeenteraad- zou beginnen 
met de muur rond het terrein. Bij gebleken geschiktheid zou hij de verdieping op de school mogen 
bouwen. 
Ook deze afspraak is inmiddels weer teruggedraaid zodat de zusters opnieuw met de bisschop 
moeten gaan praten, die dan weer met de pastoor enz. 
Hopelijk komt er een voor ons aanvaardbare oplossing, anders zien we ons genoodzaakt het 
geplande werk daar te laten vervallen. We zullen onze sponsor voorstelllen het geld aan een ander 
even urgent schoolproject te besteden. 
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Op reis naar het noorden 
Vanuit Damaracherala per trein terug naar P.T. Parru, een reis van vier uur. 
Hier loopt alles naar wens, behalve de afvoer van het waswater van de boarding (project 8).  
De oplossing die we daarvoor bedacht hadden werkte zó goed dat het laatste stuk afvoerleiding onder 
zodanige druk kwam te staan dat deze uit haar voegen barstte. Hierdoor kwamen weer klassen onder 
water te staan 
Nu toch maar een aparte ondergrondse persleiding aanleggen naar de weg. Het water wordt daar 
geloosd in een greppel, waar het kan wegzakken. 
Met het door de “Vrienden van P.T. Parru” gesteunde onderwijsproject, waardoor de boardingkinderen 
(jongens en meisjes) het Engelstalige onderwijs kunnen volgen, gaat het goed. Er zitten nu zo’n 120 
kinderen in dit programma die voor fl. 120,-- per kind /jaar veel beter onderwijs krijgen. 
Om de Calcutta-express te nemen gaan de zusters Prudentia, Stella en ik per auto naar Vijayawada, 
een twee uur durende reis. 
De kaartjes zijn van tevoren besproken en onze namen staan keurig vermeld op de lijst die hangt aan 
de wagon die op het kaartje is vermeld. De organisatie van veel dingen in India laat te wensen over, 
maar de spoorwegen maken daarop een uitzondering! 
We hebben de trein van 19.00 uur en we zijn de volgende dag 12.00 u in Brahmepuram, waar we 
opgewacht worden door de zusters van Mondasoro. In vier uur rijden we met de huurauto naar hun 
klooster, gelegen in een prachtig bergachtig gebied met nog enorm uitgestrekte bossen.  
 
Een projectvoorstel in ontwikkeling 
Het kloostergebouw met 4 zusters staat bij de kerk die 100 jaar geleden is gebouwd door een Franse 
missionaris. Bij het klooster is ook een gebouwtje waar 23 meisjes wonen. Deze kinderen komen uit 
de omringende dorpen die alleen te voet bereikbaar zijn in twee tot vier uur lopen. Alle kinderen zijn 
tribals, d.w.z. dat ze afkomstig zijn van stammen die nog veel van hun oorspronkelijke religie en 
gewoonten hebben bewaard. Zo zijn de gezichten van de vrouwen getatoeëerd. Bij jonge meisjes 
wordt dat nu niet meer gedaan maar zo’n 10-20 jaar geleden nog wel.  Mijn plan om een van de 
dorpen in het woud te bezoeken moest ik laten varen omdat daarvoor onvoldoende tijd was.  
 
Ik wilde de situatie opmeten en  
de nodige foto’s nemen van de  
plaats waar we een kindertehuis 
willen bouwen. Een kindertehuis 
voor minstens 100 meisjes zou  
daar hard nodig zijn.  
Er is al een boarding voor 
zo’n 120 jongens en de zusters  
kunnen nu niet meer dan 20 
meisjes huisvesten, in een ruimte 
van 3,5 x 5 meter. Het sanitair is 
echt onvoldoende. 
De zusters hebben geen grond  
bij het klooster maar de kerk bezit 
daar vanouds een grote lap grond 
(vnl. in gebruik als landbouwgrond). 
Omdat wij alleen maar mogen  
bouwen op grond van de congregatie 
zou dit een probleem geven.  
Ik hoorde echter van de zusters dat  
de bisschop bereid zou zijn grond  
af te staan voor de bouw van een  
boarding voor meisjes. 
 
De volgende dag om 9.00 uur vertrek 
naar Bhubaneswar, de hoofdstad van 
Orissa, waar de aartsbisschop woont. 
We zullen een meeting met hem hebben 
over de grond en zullen in het bisschops- 
huis blijven overnachten. 

Mondasoro – kostschoolmeisjes 
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In het eerste stadje waar we langs komen worden we gewaarschuwd dat er op 2 uur rijden verderop 
een wegblokkade is. Een politieke figuur is gearresteerd wegens (te grote) corruptie en zijn 
volgelingen proberen hem vrij te krijgen. De verwachting is dat het tot ver in de middag zal duren dus 
wordt besloten een alternatieve route te nemen die in plaats van de geplande 6 uur rijden, 11 uur 
rijden zal blijken te worden ! 
We komen pas om 10 uur ‘s avonds aan maar de bisschop wacht ons op en ik vertel hem  
wat de Stichting Thomas Bouwprojecten voor India doet. 
Hij vindt de bouw van een kindertehuis voor meisjes in Mondasoro heel belangrijk voor de 
ontwikkeling van de vrouwen in dat gebied en vraagt mij een ontwerp van het gebouw te maken en 
aan te geven hoeveel grond nodig is. De zusters moeten daarvan alleen de overdrachtskosten 
betalen. 
 
Ik ben geen hindoe 
De volgende dag worden we door enkele priesters meegenomen om beroemde tempels te bekijken. 
Eerst de tempel in Kanark. Dit is het gebied waar vorig jaar een grote overstroming is geweest. 
Hele dorpen zijn toen weggevaagd. Er is nog veel schade te zien. Het wachten is op de volgende 
ramp. 
 
De tempel is kennelijk de moeite waard want het is er druk. Om toegang te krijgen moeten er kaartjes 
worden gekocht. Sinds twee jaar is het in India zo geregeld dat niet-Indiërs het bedrag in dollars 
moeten betalen, dus in dit geval betaalt iedereen 10 rupees (fl. 0,50 ) en ik mag $ 10,-- (450 rupees) 
betalen! Ik zou bijvoorbeeld het tienvoudige redelijker vinden. 
De tempel kan niet van binnen bekeken worden om de eenvoudige reden dat hij vol stenen gestapeld 
is wegens instortingsgevaar. 
De 12e eeuwse sculptuur, grotendeels erotisch, is zeer verfijnd en goed bewaard gebleven. 
De andere in het centrum van een stad gelegen tempel blijkt verboden te zijn voor niet-hindoes. 
Ik probeer gewoon door te lopen maar ze hebben gelijk door dat ik geen hindoe ben, maar praten 
helpt ook niet.  
‘s Avonds gaan we naar het zusterklooster in Cuttack 50 km verderop. De zusters wonen daar in een 
school van het bisdom, waarvan enkele klaslokalen voor hen zijn ingericht. Niet ideaal maar het gaat. 
Gelukkig hoeven we in deze plaats nu eens niets! 
In Cuttack kunnen we de trein helemaal terug naar Chennai nemen, dat is dan 22 uur. 
 
Jolarpet verloopt goed 
‘s Morgens vroeg komen we aan en ‘s middags om 16.30 gaat onze trein naar Jolarpet, ditmaal is het 
maar 3 uur; ik kan daar dus weer in een bed slapen! 
Zuster Stella en Jerry (onze opzichter) vergezellen mij ditmaal om de bouw van het kindertehuis 
(project 54) te controleren. De aannemer Gurusamy is ook aanwezig zodat we alle vragen van Jerry 
over de bouw kunnen bespreken. 
Over de kwaliteit van het tot nu toe uitgevoerde werk kon ik gelukkig tevreden zijn. 
Ik ben blij dat dit project nu eindelijk naar behoren verloopt na een vertraagde start van ongeveer een 
jaar.  
 
Opening schoolgebouw Pulicat  
Na terugkeer uit Jolarpet zie ik mijn collega Henk van Wunnik weer en hebben we een dag in het 
Thomas Hospital waarop we verschillende aktiviteiten gepland hebben, o.a. een meeting, enkele 
visites van zusters en ‘s avonds een diner.  
De volgende dag staat de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw in Pulicat (project 13) op 
ons programma (zie voorpagina). 
Het nieuwe gebouw ziet er geweldig goed uit. Er is werkelijk niets op aan te merken en wat het 
toppunt is: er zit geen spatje verf op glas en vloer! Uniek in India! 
We hebben eerst onze aannemer Gurusamy gecomplimenteerd met zijn werk. We zijn vervolgens 
naar het toiletgebouw gegaan dat nog in aanbouw was en waar enkele details nog om een oplossing 
vroegen. 
 
Na kennis gemaakt te hebben met de nieuwbenoemde pastoor van Pulicat zijn we met de aannemer 
naar de zgn. oude begraafplaats gelopen (project 30). 
De Hollanders die in 1606 in Palliacatta kwamen (nu Pulicat) begroeven hun (talrijke) doden op dit 
kerkhof, totdat ze in 1656 een nieuwe begraafplaats in gebruik namen, gelegen naast het toen al 
gebouwde fort Geldria.  
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Hoewel het fort omstreeks 1800 door de Engelsen is opgeblazen, is de ligging ervan nog duidelijk 
zichtbaar. Het kerkhof uit 1656 is met zijn monumentale graftombes goed bewaard gebleven en is 
Indiaas rijksmonument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pulicat- herbouw omringende muur 
 
 
De oude begraafplaats was vrijwel in de vergetelheid verdwenen, er was niets meer van te zien. De 
aanduiding ervan op een 17e eeuwse kaart uit het rijksarchief bracht mij op het spoor en, na het vrij 
maken van het terrein bleken er behalve een aantal grafstenen nog enkele restanten van de 
oorpronkelijk omringende muur overeind te staan. Met, speciaal voor dat doel verkregen geld heeft 
onze aannemer de muur op de nog aanwezige fundatie, weer opgebouwd. De werkzaamheden waren 
al vergevorderd en we hebben overlegd hoe het pleisterwerk zou moeten worden uitgevoerd. 
 
‘s Middags vond, in bijzijn van officials van de gemeente en het onderwijs, buurtbewoners, 
de zusters en de schoolkinderen de opening van het schoolgebouw plaats, gepaard gaande met 
toespraken, dansjes, sketches en het uitreiken van bruikbare cadeau’s (handdoeken) aan de 
aannemer en zijn personeel, de officials, de leerkrachten  en ons team (Stella, Jerry, Henk en ik). 
Alles bij elkaar een door de zusters goed georganiseerde en genoeglijke plechtigheid waarbij 
af en toe ook te lachen viel.  Een dag met voor ons veel positieve indrukken . 
 
De laatste twee dagen van ons verblijf hebben we een gesprek gehad met de aannemer Mr. Jude 
over zijn prijsaanbieding voor het toiletgebouw in Budalur(project 69) met bijkomende werken, totaal 
groot Rs. 8.89.282,-- (ongeveer fl. 46.000,-- ) een bedrag ver boven ons budget. 
Door de niet strikt noodzakelijk zaken te laten vervallen en de begroting van het toiletgebouw zelf te 
drukken eindigden we op  Rs. 5.85.000,--  (fl. 30.500,--) hetgeen wel binnen het budget past. 
 
Verder hebben we nog een laatste overleg gevoerd met de staf van de Franciscan Sisters of St. 
Joseph, o.a. over de voor hen meest nodige projecten. Er is een lijst van urgente projecten opgesteld 
die ons zal helpen met het kiezen van onze volgende projecten. 
Einde van een reis die weer bewezen heeft dat een halfjaarlijks bezoek aan de projecten erg zinvol is. 
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2001-2  Overzicht projecten 
 
 

 
 

Naam project Plaats project Situatie 

1 Lucia's Home for Children Avadi 1992 ingebruikname 

2 Childrens Home & 6 classes Vepery, Chennai 1995 ingebruikname  

3 Lucia's Home for the aged Elambalur 1996 ingebruikname 

4 School Toiletbuilding & 2 classes St. Thomas Mount, Chennai 1994 ingebruikname 

5 Social Centre for women Ennore 1993 ingebruikname. 

6 Laboratory & Pharmacy St. Thomas 
Hospital 

Chennai 1993 ingebruikname. 

7 Toiletbuilding for school Adambakkam, Chennai 1995 ingebruikname 

8 Children’s Home P.T. Parru 1996 ingebruikname 

9 Typewriting & tailoring Inst.  St. Thomas Mount, Chennai 1996 ingebruikname 

10 Convent P.T. Parru 1999 ingebruikname  

11 Renovation sanitary  boarding Perambalur 1997 ingebruikname 

12 Watersupply & sanitary provisions-
boarding 

Kamalapuram 1997 ingebruikname 

13 Schoolgebouw Pulicat 2001 ingebruikname 

14 Renovation building    boarding Thiruvalanthurai 1996 ingebruikname 

15 Watersupply and toiletbuilding and 
convent 

Okkur 1999 ingebruikname 

16 Sanitary for boarding Thiruvalanthurai 1998 ingebruikname. 

17 Convent Elambalur 1996 ingebruikname 

18 Student's hostel Vandavasi Zie pagina 3 

19 2nd  floor on 2 children's homes Cheyyar 1997 ingebruikname 

20 530 dekens kindertehuizen (SK) Cheyyar 1996 geleverd 

21 Toiletbuilding for school Ennore 1999 ingebruikname  

22 Hospital  renovation Kamalapuram 1997 ingebruikname 

22A Hospital (exploitatie) Kamalapuram 1996-1997-1998 

23 Renovatie gebouw & schoolgate Vandavasi 1999 ingebruikname 

24 Kindertehuis Venkatachalapuram 1999 ingebruikname 

25 Bromfiets (MIVA) Okkur 1996 geleverd 

26 Autorikshaw (MIVA) Ennore 1996 geleverd 

27 Waterproject (SK) Vellore 1997 ingebruikname 

28 Hospital Tundla Pas actie als er goede 
vooruitzichten zijn 

29 St. Thomas Hospital (SK) 
(drinkwatercarrier) 

Chennai 1996 ingebruikname 

30 VOC Muur en pastorie Pulicat Zie pagina 3 

31 Verzorging kinderen (SK) Vandavasi Via Thomasstichting voor 
Jongeren. 

32 Toiletten school Pulicat Zie pagina 3 

33 5 Toiletten (bevolking:SK) Pulicat 1998 ingebruikname 

34 Toiletten school (SK) P.T. Parru 1999 ingebruikname 

35 Computer Centrum (Comide) Vepery 1997 ingebruikname 

36 Computer Centrum (Comide) Vandavasi 1997 ingebruikname 

37 Renovatie toiletten boarding Vandavasi Nog geen financiën 
beschikbaar. 

38 Metselaar Pulicat 1998  

39 Dispensary exploitatie (SK)  Vellore 1998,1999,2000 

40 Zie project 45   

41 Toiletgebouw  Pathiyavaram vervallen 

42 Waterput met pomp Bapanthangal (Cheyyar) 1999 ingebruikname 

43 Trainingscentrum (Comide) Vandavasi 1998 ingebruikname 

44 Computercentrum (Comide) 
 

St. Thomas Mount, Chennai 1998 ingebruikname 
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Naam project Plaats project Situatie 

45 Bomenplantproject & afrastering 
(SK) 

Biridur/Vandavasi Zie pagina 3 

46 Uitbreiding kindertehuis Kamalapuram 2000 ingebruikname 

47 Toiletvoorziening Tamil-medium school Walajabad 1999 ingebruikname 

48 Vernieuwing dak klooster Thiruvalanthurai 1999 ingebruikname 

49 Toiletgebouw  English medium school Walajabad 1999 ingebruikname 

50 Exploitatie Social Centre (SK) 
 

Ennore 1998,1999,2000, 2001 

51 Kokosnoot plantage (SK) Elambalur Zie pagina 3 

52 English medium school Damaracherala 2000 ingebruikname  

53 Schoolgebouw Okkur 2001 ingebruikname 

54 Kindertehuis Jolarpet Zie pagina 3 

55 Toiletten school Vepery 1999 ingebruikname 

56 Dispensaries St. Thomas hospital (SK)  Chennai Exploitatie 1999, 2000, 
2001 

57 Dispensary exploitatie Poonamalie 1999, 2000, 2001 

58 Compoundwall Cheyyar 1999 ingebruikname 

59 Waterputten uitdiepen Metrosapuram 2001 ingebruikname 

60 Renovatie toiletten Avadi 2000 ingebruikname. 

61 Renovatie keukengebouw Cheyyar 2001 ingebruikname.  

62 Toiletgebouw Srivaikuntam Zie pagina 3 

63 Renovatie toiletgebouw Thiruvalanthurai 2001 ingebruikname 

64 Exploitatie Venkatachalapuram 2000  

65 Ziekenkamers Elambalur 2001 ingebruikname 

66 Kindertehuis Perumalpalayam Zie pagina 3 

67 Toiletgebouw voor school Perumalpalayam Nog geen financiën 
beschikbaar 

68 Toiletgebouw Thurayur Zie pagina 3 

69 Toiletgebouw Budalur Zie pagina 3 

70 Uitbreiding school (verd. & borewell) Damaracherala Zie pagina 3 

71 Waterpomp Vepery Zie pagina 3 

72 Schoolgebouw Virachilai Nog geen financiën 
beschikbaar 

73 Toiletgebouw Chebrolu Nog niet aan de orde. 

74 Studiezaal en boarding Perambalur Nog geen financiën 
beschikbaar 

75 Renovatie boarding Thiruvalanthurai Zie pagina 3 

    

 
 


