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1. VAN DE VOORZITTER 
 
 
De uitbreiding van het aantal onderhanden en geplande nieuwe projecten; de groeiende omvang van de te 
verrichten werkzaamheden in Nederland en India, de toename van de bouwsommen en ontvangen giften van 
sponsors en donateurs; maar vooral ook het veiligstellen van de continuïteit van de stichting, t.b.v. zusters en de 
kinderen in India; hebben het bestuur doen besluiten het aantal van de bij de Stichting Thomas Bouwprojecten 
betrokken vrijwilligers uit te breiden en de structuur van de stichting –ook in India- wat meer te formaliseren. 
 
Zoals U wellicht bekend, werd reeds vorig jaar een 3-tal nieuwe projectleiders naast Hans Schiebroek benoemd. 
Daarnaast werden in India aan enige personen betaalde taken toegewezen en werd zeer onlangs ook het bestuur 
van de stichting met een fiscaal- en financieël-economische deskundige uitgebreid. Het leek het bestuur nuttig ook 
u, d.m.v. dit Projectnieuws, van deze veranderde structuur op de hoogte te brengen. 
 
Het bestuur van de Stichting Thomas Bouwprojecten wordt thans gevormd door zes personen, zoals u kunt zien in 
het schema op de volgende pagina. 
 

De voornaamste taken van het bestuur bestaan uit: 
- het bepalen van het beleid 
- het bewaken van de continuïteit 
- het goedkeuren van de projecten 
- het verwerven van fondsen  
- het beschikbaar stellen van geldmiddelen t.b.v. de projecten in India. 

 
Het bestuur wordt sinds mei 2001 bijgestaan door een projectleidersteam, nadat Hans Schiebroek meer dan 10 
jaar alleen als projectleider had gefungeerd. Het team bestudeert de vanuit India aangedragen projecten (veelal ter 
plaatse); brengt deze in beeld, voorzien van bestek, tekeningen en begroting van kosten etc. De projecten worden 
aan het bestuur gepresenteerd. Na goedkeuring en (meestal eerst) na verwerving van de benodigde fondsen geeft 
het bestuur opdracht tot uitvoering, hetgeen tevens de garantie voor het beschikbaar komen van de financiële 
middelen betekent. 

 
De projectleiders bezoeken met enige regelmaat projecten in India. Zij controleren de voortgang en de kwaliteit van 
de uitgevoerde werkzaamheden, brengen waar nodig wijzigingen aan en begeleiden (met behulp van assistenten 
in India) de realisering van de onderhanden gebouwen tot en met de oplevering en ingebruikname ervan. Uiteraard 
is voorzien in een onderhoudsplan voor de gereedgekomen projecten en worden in dit verband periodieke 
controles uitgevoerd 
De projectcoördinatie en –administratie worden behartigd door mevr. Henny Koenders-van Hage. 

 
Het bestuur komt 6 tot 8 maal per jaar in vergadering bijeen. De projectleiders vergaderen in principe 1x per 
maand. Het staat de projectleiders vrij de bestuursvergaderingen bij te wonen; zo ook een vertegenwoordiger van 
het bestuur van de Jongerenstichting. Omgekeerd is een bestuursafvaardiging steeds welkom bij de bijeenkomsten 
van de projectleiders. Bestuursleden en projectleiders brengen (soms gezamenlijk) bezoeken aan sponsors c.q. 
aan door sponsors georganiseerde activiteiten. 
 
Ook in Chennai (voorheen Madras geheten) zijn formele afspraken gemaakt en taken toegewezen aan een aantal 
personen. 
Zuster Stella van de congregatie van de Zusters Franciscanessen van St. Joseph te Chennai is aangesteld als 
liaisonzuster voor de beide stichtingen: Thomas Bouwprojecten en de Thomas-stichting voor Jongeren. Bij haar 
worden nieuwe projecten aangemeld: zij houdt ook overzicht over de onderhanden werken en heeft (meestal 
wekelijks) via internet contact met mevr. Koenders in Nederland en met de andere betrokkenen in Chennai.  
 
Dat zijn mevr. Jaya Rani Savariraj (voor ons Jerry), een geschoolde bouwkundig opzichter, in dienst van de 
Congregatie. De Stichting Thomas Bouwprojecten vergoedt haar honorarium en onkosten aan de Congregatie.  
Jerry bezoekt en rapporteert omtrent de projecten aan zuster Stella en aan “Nederland”. 

 
Zeer nauw wordt in India ook samengewerkt met Mr. Alex Jacob, directeur en eigenaar van een constructiebureau 
in Chennai en tenslotte ook met Father D’Souza: een pater, op hoge leeftijd, maar met een enorme praktische 
ervaring voor de Zusters F.S.J.  
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Door het projectleidersteam is (ook ten behoeve van zuster Stella en Jerry) een taakomschrijving en een  
stappenplan terzake van aanmelding, bewerking en uitvoering van projecten samengesteld, waaromtrent we  
u in een volgend Projectnieuws nader zullen informeren. 
 
 

 

Stichting Thomas Bouwprojecten 

 
 
BESTUUR 

 

 
Adres Secretariaat: 

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

Voorzitter drs. Jan Crebolder 
Vice-Voorzitter drs. Therese Hanneman-Woltgens 
Secretaris drs.  Adriaan de Bot 
Penningmeester Bert van Leijsen 
Lid Gerrit van Pinxten 

Anneke Bolt van der Zanden 
  

- beleid 
- projecten goedkeuren 
- geld beschikbaarstellen 
- inkomsten verwerving 
- etc. 

 
 
 
 
 

 
 

PROJECTENORGANISATIE Adres Projectenadministratie: 

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

Projectleiders: 
 

Ir Hans Schiebroek 
Ing Anne Reijenga 
Ir Henk van Wunnik 
Ir Joop Verweij 
 

Projectenadministratie: 
 
 

Henny Koenders-van Hage 
 

 
- Liaisonzuster in India: 
 

 
Zr. Stella van de Zusters Franciscanessen van Sint Joseph te 
Chennai 
(ook voor de Thomas Stichting voor jongeren). 
 

- Opzichter in India: Jaya Rani Savariraj 
 

- Constructiebureau in India : United Consultants, Alex Jacob te Chennai 
 

- Bouwadviseur in India: Father J.P. D’Souza te Chennai 
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2. VAN DE PENNINGMEESTER  
 
Jaarrekening 2001: 
Het jaar 2001 is een heel bijzonder jaar geworden voor de Stichting Thomas Bouwprojecten: in totaal werd maar 
liefst fl. 847.000,-- aan sponsorgeld ontvangen. Hier is inbegrepen een hele grote bijdrage van 1 sponsor van ca. 3 
½ ton, alsmede de bijdrage van de N.C.D.O. (Ministerie van Ontwikkelings-samenwerking) van fl. 164.000,-- 
exclusief de toezegging van fl 74.000,--  die is opgenomen onder de post vorderingen. 
Daarnaast ontvingen wij van 10 sponsoren een bijdrage van fl. 10.000 of meer, met in totaal een bedrag van fl. 
286.000,--. Tenslotte werd van ca. 50 particuliere sponsors een bedrag van in totaal fl. 40.000,-- ontvangen. 
Chapeau aan onze sponsors, van groot tot klein! 
Met dit grote bedrag aan bijdragen was het mogelijk diverse projecten op te starten. 
Hoofdstuk 4, projecten in uitvoering, laat zien dat we per 31 december 2001 13 projecten in uitvoering hadden met 
een totale verplichtingenstand van 1,3 miljoen gulden. 
Dit betekent dat per 31 december 2001 van ons vermogen van fl. 584.000,-- een bedrag van fl. 497.000,-- 
is vastgelegd om de 13 projecten te voltooien. 
Daarnaast is in de balans een bedrag van fl. 87.000,-- gereserveerd voor toekomstig onderhoud aan door ons 
gerealiseerde projecten in het verleden (zie hoofdstuk 6, lijst gerealiseerde projecten). 
De organisatiekosten van de Stichting Thomas Bouwprojecten hebben voor 2001 slechts fl. 29.800 ,-- bedragen, 
zijnde ca. 3,5 % van de totale inkomsten. 
Het eigen vermogen is gering negatief, fl. 6500,--. Doel is om dit jaar dat om te zetten in gering positief. 
 
 
 
 

Balans per 31-12-2001 resp. per 31-12-2000    Baten & lasten 2001 in guldens 

 
 31-12-2001 31-12-2000  Baten & Lasten 2001 
ACTIVA 
 

   Fondsenwerving  

Vorderingen    Baten eigen fondswerving  
Totaal vorderingen 96.218,52 19.045,25  Tot. baten eigen fondsverw. 866.006,41 
      
Liquide middelen    Organisatiekosten  
Tot.liquide middelen 481.567,07 412.641,52  Totaal Organisatiekosten 29.807,58 

Totaal activa 577.785,59 431.686,77 
 Netto baten tbv 

doelstelling 
836.198,83 

 
 

     

PASSIVA 
 

   Bestedingen  

Eigen vermogen    Totaal besteed aan 
doelstelling 

690.100,00 

Besteedbaar 
vermogen 

-6.489,15 -16.853,30 
   

    Overschot/tekort 146.098,83 
Totaal vermogen -6489,15 -16.853,30    
    overschot/tekort is toegevoegd/onttrokken aan 
Vastgelegd vermogen     
Fonds activa tbv 
onderhoud 

87.135,00 71.835,00 
 Toevoeging fonds activa 

tbv onderhoud 
15.300,00 

Fonds activa 
doelstelling 

497.139,74 376.705,07 
 Toevoeging fonds activa 

doelstelling 
120.434,67 

    Toevoeging besteedbaar 
vermogen 

10.364,16 

Totaal vastgelegd 
vermogen 

584.274,74 448.540,07 
  

140.098,83 

Totaal passiva 577.785,59 431.686,77 
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INTRODUCTIE NIEUWE BESTUURSLEDEN 
 
Anneke Bolt van der Zanden 
 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Anneke Bolt. Ik ben bijna 30 jaar getrouwd en heb 3 kinderen, die 
inmiddels volwassen zijn. Twee wonen er nog thuis. Gedurende de afgelopen 20 jaar heb ik een eigen bedrijf 
gehad.Dit bedrijf heeft de naam Belastingadvies en Administratiekantoor Bolt van der Zanden en is gevestigd te 
Best. 
Het kantoor was uitgegroeid tot een bedrijf met 20 personeelsleden en werkzaam voor ruim 250 bedrijven en 
instellingen.In 2000 heb ik besloten het bedrijf te verkopen om meer vrije tijd te krijgen. 

 
Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan bij de St. Mobest, waar ik, gedurende 5 jaar, secretaris ben geweest.. 
Tevens ben ik 5 jaar penningmeester geweest voor het ondernemersverbond in Best 

 
Momenteel ben ik nog werkzaam voor een aantal Muziekscholen in de regio onder Adviesbureau de Schoof. Deze 
werkzaamheden leggen niet zo veel beslag op mij, waardoor ik naast mijn hobby's skeeleren, schaatsen en fietsen 
tijd over heb voor een bestuursfunctie binnen de Stichting Thomas Bouwprojecten. De stichting spreekt mij aan 
door dat de hulp in India zelf wordt geboden. 
Tijdens een aantal vakanties in Derde Wereld landen heb ik gezien wat hulp ter plekke voor mensen kan 
betekenen. Hier wil ik graag een kleine bijdrage aan leveren Mijn taak binnen de stichting zal komen te liggen op 
het gebied van financieel beheer en verslaglegging. 
 
Dhr. Adriaan de Bot 
 
“Iets over jezelf vertellen” kreeg ik als opdracht in mijn functie van nieuwe secretaris van het bestuur Thomas 
Bouwprojecten. De recent gestarte campagne om leraren te werven biedt nu “een uitdagend en afwisselend 
beroep”. In 1965 was dat nog niet het geval. Je moest het dus zelf maken.  
Na mijn studie Duits in Nijmegen en 21 maanden militaire dienst in een boeiende en vooral afwisselende functie 
heb ik les gegeven aan diverse middelbare scholen, waaronder 3 jaar in Suriname en 3 jaar op Curaçao. Mijn 
enige kennis van India was tot nu toe over de bevolkingsgroep “ Hindoestanen “ en dat was nog wel in Suriname, 
waarvan ik aanneem dat het slechts een zwakke afschaduwing vormt van de echte Indiërs.  
Veel scholen, veel afwisseling, vaak verhuizen. Kortom, het leraarschap met uitdaging moest je zelf maken, nu 
wordt de uitdaging je al aangeboden bij de start!  Mijn motivatie om mij in te zetten voor de Stichting Thomas 
Bouwprojecten is vooral gelegen in het feit dat de Stichting zich bezighoudt met de fascilitering voor onderwijs aan 
kansarme mensen. 
In het kader van het voorgaande ben ik ben benieuwd wat de Thomasstichting mij aan uitdaging te bieden heeft; 
tot nu toe mag ik niet klagen. 

 
 
 
 
 
 
Dansmeisjes in Walajabad voor verwelkoming. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Schooltje voor 90 kinderen te Sinnivakkam 
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OVER HET ONDERWIJS IN INDIA EN DE ZUSTERS F.S.J. (door Joop Verweij). 
 
Dit artikel wil (globaal) inzicht geven in de structuur van de onderwijsvoorzieningen in India, de rol van de (veelal 
katholieke) kerken en Congregaties daarin en in de wijze waarop de Zusters F.S.J. de kosten van hun scholen 
financieel weten af te dekken. 
 
I. De structuur van onderwijsvoorzieningen in India. 

In hoofdlijnen ziet de structuur er als volgt uit: 
 

 A.  - de primary en secondary school. 
Aan de primary en secondary school gaat gewoonlijk nog de Lower- en Upper Kindergarten (een 
soort kleuterschool voor kinderen van 3 à 4 jaar  tot 5 à 6 jaar) aan vooraf. 
De primary en secondary school bestaat in totaal uit 12 klassen (standards), zodat, als de 
kinderen deze opleiding beëindigd hebben, zij 16 à 17 jaar zijn. Dit onderwijs is vergelijkbaar met 
ons lager en middelbaar onderwijs. 
Het onderwijs kan gegeven worden in de landstaal, bijvoorbeeld het Tamil (van de staat Tamil 
Nadu) of het Telegu (van de staat Andra Pradesh) of in het Engels. 
Deze laatste vorm van onderwijs, het English Medium, heeft het grote voordeel dat de kinderen 
het Engels leren en t.z.t. in heel India aan de slag kunnen, omdat het Engels de 2e taal in India 
is. Er kan op meerdere momenten een afsluitend examen gedaan worden (na 7-Standard, 10-
Standard en tenslotte na 12-Standard). 
 

 B.  - Vervolgonderwijs op de primary en secondary school. 
Onderscheid kan hierbij gemaakt worden in: 

  ● Vakgericht onderwijs, voor periodes van 6 maanden tot bijvoorbeeld 2 jaren. Je kunt hierbij 
denken aan vakken als timmerman, naaister, computerwerk, drukkerijvak etc. 

  ● Hoger beroepsonderwijs. Dit is vaak nog slecht ontwikkeld. 
  ● Voortgezet onderwijs op de Universiteit. 

Dit onderwijs is zodanig georganiseerd dat, onder regiem van de (hoofd)universiteit op 
meerdere plaatsen, college gevolgd kan worden gedurende 3 jaren, wat opleidt tot Bachelor 
of Science (B.Sc). Daarna kan men, als vervolg daarop, in 2 jaren de graad Master of 
Science (M.Sc) verkrijgen door college te volgen op de (hoofd-)universiteit. 
Tenslotte kan men promoveren door een afsluitende studie en/of onderzoek van 1 à 2 jaren. 

 De onderwijsactiviteiten van de Zusters F.S.J. vinden m.n. plaats in de sector van de primary en 
secondary school, inclusief de Lower- en Upper Kindergarten. Daarnaast hebben zij enige scholen voor 
vakgericht onderwijs zoals verpleging, naaister, computerwerk e.d.  
Het binnenkort gereedzijnde Hostel in Vandavasi is een internaat voor ca. 125 meisjes van ± 17 – 20 
jaar voor een vakgerichte opleiding van 3 jaren voor onderwijzeres. 
 

II. De organisatie van het primary en secondary onderwijs. 
De volgende instanties kunnen het  primary en secondary onderwijs verzorgen: 
 

 A.  -  door de overheid. Dit zijn de government scholen. Deze scholen kunnen door iedereen bezocht 
worden, zij zijn in de taal van de betreffende staat (bijvoorbeeld Tamil) en er wordt geen 
ouderbijdrage gevraagd. De praktijk is dat deze scholen veelal bezocht worden door de midden 
en de lagere tot laagste maatschappelijke klassen. Er is géén leerplicht in India. Men moedigt de 
kinderen aan de scholen te bezoeken d.m.v. bv. gratis (rijst)maaltijden tussen de middag. 
De scholen worden geheel bekostigd door de overheid. 
De leerkrachten verdienen globaal 7.000 tot 10.000 Roepees per maand (€ 150 à 250). 
De resultaten van het onderwijs zijn zeer matig: na 12-Standard slaagt ca. 50 %. Het is een 
gevolg van de grote klassen (1 leerkracht op de 90 à 100 kinderen), geringe motivatie en geringe 
zorg naar de kinderen. 
 

 B.  - Het particuliere onderwijs.  Hierbij kan het onderscheid gemaakt worden in: 
  ● private scholen. Deze scholen zijn er voor de hoogste maatschappelijke klassen, vragen 

hoge ouderbijdragen en zijn zeer beperkt aanwezig. 
De resultaten van dit onderwijs zijn goed. Het is  onderwijs in de Engelse taal (English 
Medium). 
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  ● onderwijs gegeven door kerken en congregaties. 

In Zuid-India betreft het gewoonlijk de Katholieke kerk. 
Er zijn meerdere congregaties die onderwijs verzorgen en met hun conventen (klooster-tjes) 
verspreid zijn over het land. De Zusters F.S.J. vormen één van die congregaties. 
De Christengroep in Zuid India (een gebied van 1.000 km), evenals in de rest van India, is 
een kleine minderheid van 2 à 3 % van de totale bevolking.  
Zij verzorgen evenwel ca. 25 % van het totale primary en secondary onderwijs. Dit geldt 
evenzeer voor de medische zorg. 
Voor een staat als Tamil Nadu is deze vorm van onderwijs dan ook niet meer weg te denken 
uit hun samenleving. 
Het doel van dit onderwijs, gegeven door kerken en congregaties is om de Indiase bevolking 
te ontwikkelen, ongeacht religie, kasten, maatschappelijke klassen enz. 
Op veel van de scholen bedraagt het aantal Hindu-kinderen meer dan 90 % van het totaal. 
Door de goede kwaliteit van dit onderwijs worden de scholen erg gewaardeerd door de 
Indiase bevolking en is er veel draagvlak voor. 
In Zuid-India mogen ook de politieke verhoudingen tussen Hindu’s en Christenen als goed 
aangeduid worden. 
In Noord-India ligt dit in bepaalde gebieden gevoeliger. 
 

III. Meer wetenswaardigheden. 
 

 De resultaten van dit primary en secondary onderwijs, gegeven door de Katholieke kerk en 
congregaties/conventen zijn erg goed: 90 à 95 % slaagt na 12-Standard. Het is een gevolg van het feit 
dat er 1 leerkracht aanwezig is op de 40 à 50 kinderen, het accent naast leren vooral ook ligt op 
houding en mentaliteit en de leerkrachten gemotiveerd zijn en veel doen aan persoonlijke zorg van de 
kinderen. 
De zusters onderwijzeressen hebben een zó goede naam, dat een aantal leerkracht zijn op government 
scholen of zelfs het onderwijs daar organiseren (headmistress).  
 
Een aantal scholen van de Zusters F.S.J. hebben ook een internaat (boarding), voor die kinderen die te 
ver weg wonen. De omvang van deze internaten varieert van 75 – 200 kinderen. Zij zijn  vooral 
belangrijk om kinderen in verafgelegen streken ook kansen te geven. 
Voor ouders is het dikwijls ook een stimulans om hun kinderen naar school te sturen. 
De internaatskinderen hebben iedere dag een stevig programma van 5 uur ’s ochtends tot half 11 ’s 
avonds: opstaan – studie – gebed/mis – ontbijt – corvee – studie – school - lunch – school – corvee – 
studie – gebed – maaltijd – gebed – studie – slapen. 
 
De Congregatie F.S.J. is ca. 500 zusters groot, die gevestigd zijn op ca. 80 vestigingen (conventen), die 
in een gebied van ca. 1000 km zijn gelegen. In een groot aantal van deze 80 conventen wordt 
onderwijs verzorgd, wat uiteenloopt van een paar honderd tot een paar duizend kinderen (!) 
Tijdens ons laatste bezoek aan de Zusters F.S.J. in januari/februari 2002 hebben we (Anne Reijenga en 
Joop Verweij) ca. 25 conventen bezocht. 
De tabel op de volgende pagina laat zien hoeveel kinderen onderwijs krijgen op de scholen van F.S.J., 
en hoeveel c.q. hoe weinig Zusters F.S.J. daar de zorg voor moeten dragen. 
Kernachtig samengevat: ca. 160 zusters in 25 conventen hebben de zorg over meer dan 21.000 
schoolkinderen. 
 
De Thomas Stichting voor Jongeren, die zich richt op een directe sponsoring van kinderen op een 
aantal scholen, o.a. genoemd in de tabel, sponsort ca. 750 kinderen in bijdragen voor kleding, voeding, 
schoolgeld en boeken. In 2000/2001 waren dat ca 750 kinderen totaal met een gemiddelde bijdrage per 
kind van ruim € 70 per jaar. Met dat bedrag wordt door hen ca. 50 % van de behoefte gedekt. 
Door regelmatig overleg tussen de Stichting Thomas Bouwprojecten en de Thomas- stichting voor 
Jongeren kunnen we gezamenlijk beter inspelen op de behoefte van de zusters F.S.J., in hun taak 
scholen te continueren, uit te breiden en te starten. 
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Bezochte convents aantal aantal aantal boarding-  Opmerkingen 

jan/febr. 2002 zusters scholen kinderen kinderen   

Vepery\Chennai 22* 3 3150 70 *waarvan 7 gepensioneerd 

Avadi/Chennai 20 3 4900 75   

Poonamalee* 4 1 40 40 *novitaat 2e en 3e jaar 

Pulicat 6 3 1000     

Walajabad 6 2 1320     

Sinnivakkam 2 1 90     

Vandavasi 20* 

 

1 1050 535 

 

*waarvan 3 gepensioneerd 

   "     onderwijzeresopl. 1 150   

Biridur - Bejaardencentr 3     9* * bejaarden 

Jolarpet 8 3 1500 90   

Polur 4 - -     

Mayanur ** 5 1* 30* 100 *=naaiopleiding. **= school (1000  

          
kinderen) wordt gerund door 
Kath.Kerk 

Elambalur- school   
 

1 1200     

     "  bejaardencentrum 8     18*  *bejaarden 

Perambalur - school   2 3300 240   

Thurayur 4 1 440     

Thiruvalanthurai* 4     140 
*school (500 kinderen) wordt 
gerund door Kath. Kerk. 

Perumalpalayam* 4     110 
*school (440 kinderen) wordt 
gerund door Kath. Kerk. 

Budalur 4 1 450     

Virachilai* 4 1 100   *jonge school, sterke groei 

Okkur 4 1 400     

Pannaikadu 4 1 260     

Srivaikundam 4 1 460     

Venkatachalapuram* 4 1   60 
*school (120 kinderen) wordt 
gerund door Kath. Kerk. 

           

Srikalahastri 4 1 450     

PT Parru 4 

 

2 450 80   

Chebrolu (PT Parru) 1 120     

Vegiwada 3 1* 40   *binnen convent=beginnersschool 

Damaracherala 5 1 230     

Totaal 160 35 21130 1567  
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IV. De scholen van de Zusters F.S.J. en de financiën. 

Als de Zusters F.S.J. een school willen starten, dan kunnen zij een licentie aanvragen bij de overheid. 
Een eis voor een licentie is dat het onderwijs in de taal van de betreffende staat wordt gegeven 
(bijvoorbeeld Tamil Medium). Krijgt men een licentie dan is aangegeven voor hoeveel leerkrachten de 
overheid de salarissen voor haar rekening neemt. 
Er worden echter maar heel weinig licenties afgegeven door de overheid, om reden dat men een 
geldgebrek heeft. Het merendeel van de primary – secondary scholen van de Zusters F.S.J. zijn 
English Medium scholen; er wordt in het Engels onderwijs gegeven. 
Enerzijds heeft dit het voordeel dat de kinderen de Engelse taal leren en daardoor in heel India 
terecht kunnen, anderzijds dat een ouderbijdrage gevraagd kan worden. Dit schoolgeld varieert van 
40 – 160 Roepees ( €1 – 4 per maand). Daardoor trekken zij meer kinderen aan uit de middenklasse, 
deels ook daaronder, deels ook daarboven. 
 

 Er zijn veel scholen van de Zusters F.S.J. met kinderen uit de lagere klasse. Zij betalen dan slechts 
40 Roepees per maand, en kinderen die het niet kunnen betalen niets. 
Een opmerkelijk verschil met government scholen is dat de leerkrachten op de scholen van de 
Zusters F.S.J. slechts 1000 à 2000 Roepees per maand verdienen. 
Dit weet men te realiseren door het grote overschot (werkeloosheid) aan leerkrachten op de markt: 
beter weinig betaald dan géén werk, denkt men. 
Om de dagelijkse kosten, salarissen, rijstmaaltijden tussen de middag en boardingkosten te kunnen 
betalen zijn er meer inkomsten nodig dan die van schoolgeld alleen. 
Deze worden verkregen doordat in de meeste conventen 1 of meer zusters leerkracht zijn op een 
government school waar zij 7 à 10.000 Rupees per maand verdienen. Uitgaande van 1000 Rupees 
onderhoudskosten per zuster in het convent houdt men zoveel over dat men daar bijvoorbeeld 10 
leerkrachten van kan betalen. 
Soms krijgt men ook nog bijdragen van derden, zoals bijvoorbeeld de Thomasstichting voor Jongeren, 
in de onderwijs- en onderhoudskosten voor kinderen. 
Op deze wijze weet men de directe kosten van het onderwijs bij elkaar te sprokkelen. Voor de Zusters 
F.S.J. is de regel dat alle inkomsten uit arbeid of pensioen worden afgestaan aan de congregatie. 
Uit het bovenstaande volgt dat er (nagenoeg) geen geld is voor facilitaire voorzieningen als 
schoolgebouwen, boardings, toiletgebouwen, een studiezaal, een drinkwaterpomp etc. etc. 
Op dit punt wordt veel hulp geboden aan de kerken en congregaties in India door buitenlandse 
instanties. 
De Stichting Thomas Bouwprojecten helpt de Congregatie F.S.J. daarin. 
 
In hoofdstuk 6, gerealiseerde projecten, is te zien welke hulp in 10 jaar is geboden. 
Inmiddels is dat in totaal voor meer dan bijna € 1 miljoen (fl. 2,1 miljoen). Voor de Zusters F.S.J. is de 
Stichting Thomas Bouwprojecten dan ook van cruciaal belang voor hun toekomstplannen inzake het 
aanbieden van onderwijs aan de Indiase bevolking.  
In gezamenlijk overleg met Superior General Zuster Venantia en Assistent General Zuster Prudentia 
van de Congregatie F.S.J. zijn uit een lange lijst van mogelijke projecten een 11-tal prioritaire 
projecten gekozen, met in  totaal een geschatte bouwsom van € 4 à 500.000. 
 
Voorlopig is er nog veel te doen. 

 

 
 
 
 
 
 
Met deze boarding zijn we gestart, Lucia’s Home for Children  
te Avadi. 
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4. IN UITVOERING ZIJNDE PROJECTEN (door Joop Verweij) 
 
Per 1 januari 2002 heeft de Stichting Thomas Bouwprojecten 13 projecten in uitvoering. Het is een bevestiging dat 
het jaar 2001 een topjaar is in het ontvangen van sponsorgelden. 
De projecten variëren van zeer klein, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een pomp voor de 
drinkwatervoorziening in Vepery (Chennai) ter waarde van ± € 900 (fl. 2000,--), tot het bouwen van een internaat 
van meer dan € 180.000 (fl. 400.000,--) in Vandavasi. 
Deze 13 projecten vertegenwoordigen gezamenlijk een bouwsom van bijna € 600.000 (1,3 miljoen gulden). 
Chapeau aan onze sponsors! 
 
31-12-2001: in UITVOERING ZIJNDE PROJECTEN,  

raming bouwkosten en onderhoud reservering (x fl. 1000,--) 
 
 
Nr. Project Plaats Raming 

Bouwkosten 
Raming 
Onderhoud 

financ.stand  
per 31-12-01 

Stand van  
Zaken 

     Uitgegeven (= 

over- 
gemaakt naar India) 

 

18 Student’s Hostel Vandavasi 410 30 390 2e kwartaal 2002 
gereed 

30 Muur & pastorie Pulicat 30 1 30 Eind 2001 gereed 

32 Toiletten school Pulicat 20 2 10 Oplevering febr.02 

45 Afrastering/ 
plantage 

Biridur/ 
Vandavasi 

20 0 6 2001 t/m 2005:  
fl. 4000,- /jaar 

51 Muur/plantage Elambalur 20 0 12 1999 t/m 2003:  
5 x fl. 4000,-/jaar 

54 Kindertehuis Jolarpet 280 20 158 Oplevering  
maart 2002 

62 Toiletgebouw Srivaikundam 34 2 30 2e kwartaal 2002 
gereed 

66 Kindertehuis Perumalpalayam 303 30 25 Aanbesteding vindt 
plaats.  
Start april 2002  

68 Toiletgebouw Thurayur 30 2 30 2e kwartaal 2002 
gereed 

69 Toiletgebouw Budalur 35 3 30 Oplevering febr. 02  

70 Uitbreiding 
school (verd.) & 
borewell 

Damaracherala 105 5 38,5 Nog niet gestart: 
problemen keuze 
aannemer. Aanvang 
met compound wall. 

71 Waterpomp Vepery 2 0 2 Januari 02 gereed 

75 Renovatie 
boarding 

Thiruvalanthurai 20 0 0 2001 t/m 2004 
 fl. 5000,-/jaar 

  TOTAAL 
 

1309 

 

95 763,5  

 
 
Het grootste project in uitvoering is het Student’s Hostel in Vandavasi (nr. 18, zie foto omslag) van meer  
dan € 180.000 
(fl. 400.000,--). Het is een internaat voor meisjes van 17 – 20 jaar voor een 3-jarige onderwijzeres opleiding. Het is 
een uitbreiding van de activiteiten van de Zusters van F.S.J. waarvoor men een licentie krijgt van de overheid. 
 
Het toiletgebouw in Pulicat (nr. 32) is inmiddels opgeleverd in februari j.l. (en behoort bij de school die door de 
Stichting Thomas Bouwprojecten is gebouwd en gereed is gekomen in september j.l.). 
 
Biridur(Vandavasi) (nr 45) en Elambalur (nr.51) zijn meerjarenprojecten, waar we gedurende 5 jaar een jaarlijks 
bedrag voor krijgen om de bijbehorende landbouwgronden tot exploitatie te brengen. Op die wijze worden 
inkomsten verkregen, waardoor huidige uitgaven (voor groenten, fruit, brandhout e.d.) beperkt kunnen worden of 
van de inkomsten, zoals in Elambalur voor het bejaardencentrum, meisjes in dienst genomen kunnen worden ter 
verzorging van de bejaarden. 
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In Jolarpet bouwen we 
een boarding (nr 54).  
Hier staan 3 scholen van 
de Zusters F.S.J. met in  
totaal 1500 kinderen,  
waarvan bijna100 kinderen  
intern.  
Deze kinderen slapen  
’s nachts in de klasruimten,  
waar overdag les gegeven 
wordt.  
Een onhoudbare toestand. 
De verwachting is dat in  
april 2002 de nieuwe boarding 
opgeleverd wordt en direct 
daarna in gebruik genomen  
wordt. 
De boarding biedt ruimte aan 
ca. 150 kinderen, omdat groei 
verwacht wordt. 
 
 
 
De boarding  te Perumalpalayam (nr. 66) wordt toegevoegd aan een bestaande school daar. Thans zijn er ruim 
100 kinderen intern, die een te kleine slaapruimte hebben, veel te weinig toiletten, geen studiezaal etc. 
Perumalpalayam is in het binnenland gelegen, aan de voet van de bergen, waar de “tribals”leven. 
Tribals zijn stammen die nog eigen leefgemeenschappen vormen en die weinig binding hebben met de Indiase 
samenleving. 
De Zusters F.S.J. proberen de kinderen van de tribal-ouders een opleiding te geven, zodat zij kansrijker worden in 
de Indiase samenleving. Voor de kinderen die te ver weg wonen, of ouders die hun kinderen niet naar school willen 
sturen, is de boarding een stimulans. 
De boarding biedt plaats aan ca. 150 kinderen. Thans zijn er al meer dan 100 kinderen intern. 
Naast dit schoolonderwijs gaan de zusters 1x per week naar de tribal dorpen toe om de achterblijvende kinderen 
(enig) onderwijs te geven.   Petje af voor de Zusters F.S.J! 
Na enige terreinwerkzaamheden in het najaar, zijn de bouwwerkzaamheden voor de bouw in februari concurrerend 
uitbesteed en in maart 2002 gegund. De werkzaamheden zijn inmiddels aangevangen. 
 
Het bestaande boardinggebouw Thiruvalanthuray (nr 75) verdient op meerdere plaatsen onderhoud en 
renovatie. Dit is een meerjarenproject van 5 jaren, met jaarlijkse bijdragen van een vaste sponsor. In dit dorp is een 
hechte samenwerking met de pastoor van de kerk, Priest Johnson. Deze heeft een goed organiserend vermogen 
en goed bouwkundig inzicht. Hij coördineert en organiseert voor ons de werkzaamheden. 
 
In Damaracherala (nr. 70) betreft het project het maken van een verdieping op de school en een compound wall. 
De werkzaamheden zijn aangevangen met het maken van de muur. Voor de betreffende aannemer is het een 
proefproject. Bij gebleken kwaliteit van het werk kan hij doorgaan met het bouwen van de 1e verdieping. Op deze 
wijze wordt geprobeerd een aanvaardbare oplossing te vinden om een aannemer te krijgen die acceptabel is voor 
de Zusters F.S.J., voor het dorp en goed werk levert. 
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5. VERSLAG VAN DE REIS (27 januari – 17 februari 2002) van 
 
 

   
 

ANNE REIJENGA    en    JOOP VERWEIJ 
 
In onderstaand verslag wordt een impressie gegeven van het bezoek aan een aantal conventen, m.n. die waar 
wensen en mogelijke nieuwe projecten zijn, van enige reisperikelen, en van overleg met de Zusters F.S.J. en onze 
bouwadviseurs. 
 
31 januari Van Chennai naar Vandavasi, waarbij onderweg Sinnivakkam en Walajabad aangedaan. 
 Sinnivakkam, een klein schooltje met 2 klaslokalen, voor ca. 90 kinderen, onder een 

lekkend dak. Het lekkende dak is het grootste probleem en niet de hitte. Dan is er een 
goedkopere oplossing dan eerst betonnen dak met pannen: het huidige dak ontdoen van de 
pannen, extra gordingen en panlatten aanbrengen, met daaroverheen Bison Board, een 
dakplaat op cementbasis. 
Vervolgens kunnen dan de pannen weer worden aangebracht. Met een kleine aanpassing 
en uitbreiding van het schooltje kan gemakkelijk een derde klaslokaal worden gemaakt. Nu 
zit een gedeelte van de kinderen buiten, onder de bomen en bij regen onder de veranda. 
 
Walajabad, in de buurt van Sinnivakkam, met aanzienlijk meer kinderen en een veel te klein 
gebouw. Ergens krijgen kinderen les onder een afdak, anderen zitten onder de bomen en 
weer anderen maken gebruik van een overdekte verhoging. 
Gecontroleerd dient te worden of een verdieping op de school gemaakt kan worden, zodat 
er 3 klaslokalen extra gemaakt kunnen worden. De tekening ervoor is reeds gemaakt en bij 
nameting bleek deze te “passen”op het bestaande gebouw. Er werd getwijfeld aan de 
kwaliteit van de fundering, die echter bij een nader onderzoek voldoende bleek te zijn voor 
een extra verdieping. 
Bij een andere school, waar door ons een toiletgebouw is gerealiseerd, werden wij gevraagd 
de eerste handelingen te verrichten bij de aanplant van nieuwe bomen. Heel feestelijk en 
gezellig, dan laat je er graag wat zweetdruppels voor. 
 

2 februari 
 

Vanuit Vandavasi in één 
dag op en neer naar 
Jolarpet. Een lange 
autorit, 5 uur heen en 5 uur 
terug, met op de heenweg 
een bezoek aan de 
technische Don-Bosco 
school in Polur. 
Daar leren jongens voor 
timmerman en maken de 
tafels voor de boarding in 
Jolarpet. 
Prima werk, maar ook een goede besteding, omdat de jongens daadwerkelijk met een 
project bezig zijn en de Don-Bosco congregatie financieel wordt geholpen. 
Onderweg van Polur naar Jolarpet vertelt zuster Stella, onze vaste en charmante 
begeleidster, een verhaal over Hanneman, die een god schijnt te zijn in de Hindu-wereld. 
Wij kijken elkaar aan: “Therese Hanneman, bestuurslid van onze Stichting….een god? 
Ze heeft kwaliteiten, oh zeker, maar een god…nee dat gaat te ver.” 
 
Blijken we het met al die herrie in de auto niet goed verstaan te hebben. In de streek, waar 
wij doorrijden, blijkt een god vereerd te worden, die Hanneman heet. Op verschillende 
plaatsen onderweg zien we daar beelden van. 
 
In Jolarpet heeft de aannemer goed werk geleverd en we belonen alle arbeid(st)ers met 
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een extraatje, ook vanwege de trouwdag van Alexander en Maxima. 
Wij vertellen de kinderen een beetje bedroefd te zijn dat we dat niet mee kunnen maken en 
vragen hen mee te doen en een klein feestje te bouwen. Aan Stella vraag ik of zij mijn 
prinses wil zijn en als mijn bruid wil optreden. Zo werd het een waar feest met een trouwerij 
een oranje tintje door alle boardingkinderen op een sinaasappel te trakteren. 
 

4 februari Maiyanur, een afgelegen dorp, als centrum van 14 katholieke dorpjes, waar een priester, 
father Albert, een leidende rol heeft op alle fronten. 
Natuurlijk, hij is priester, maar hij heeft ook op een democratische manier gezorgd voor 
dorpshoofden, die om de 3 jaar worden gekozen. Voor alles wat er maar enigszins van 
belang is stelt hij mensen verantwoordelijk. 
Maar hij stuurt, bij de uitbreiding van een medische hulppost, het maken van een veldfabriek 
voor het bakken van stenen, iemand die de post verzorgt in de dorpen enz. enz. 
Een enthousiaste man, die de mensen stimuleert en motiveert en met de mensen uit het 
dorp een kindertehuis wil bouwen. 
Daarvoor zijn wij door de zusters gestuurd om de behoefte te peilen en de mogelijkheden 
vast te stellen. 
Kinderen die daar naar school gaan en van té ver komen, blijven in het dorp, alleen 
daarvoor zijn geen voorzieningen.  
Gegeten wordt er in de pastorie, waar ook de 40 jongens slapen. De 60 meisjes slapen bij 
de zusters in de dispensary. Dan hoef je eigenlijk niet te vragen of een kindertehuis nodig is 
en zo mogelijk in de toekomst ook een school, omdat er zo’n 100 kinderen in één klas zitten. 
Doordat er geen aannemer aan te pas komt kunnen zij veel goedkoper bouwen. maar vooral 
ook dat er werk voor de mensen is en het geld ook in de dorpen terechtkomt. Van het 
geheel hebben we een erg positief beeld overgehouden, niet in de laatste plaats door het 
enthousiasme, waarmee we zijn ontvangen. 
 

8 februari Bezoek aan de school van de Zusters in Virachilai, een dorp dat gelegen is in een arm, 
agrarisch gebied. 
5 Jaar geleden zijn de Zusters F.S.J. in dit dorp begonnen met een dispensary (een soort 
ziekenboegje), dat gerealiseerd kon worden door bijdragen van de Stichting Manos Unidas 
uit Spanje. Vervolgens werd een convent gebouwd voor de 4 zusters, dat betaald werd door 
het aarts-diocenes uit Keulen. Tenslotte werd een 5-klassige school gebouwd, die betaald 
werd door 2 inwoners uit het dorp (Indiërs die werkzaam zijn in Maleisië) en daar zoveel 
geld verdienen dat ze de Zusters en hun dorp deze 5-klassige school schonken. 
Dat hadden we nog niet meegemaakt! 
De school telt thans 100 kinderen en de verwachting is dat binnen 5 jaar de school 500 
kinderen groot is. De school kan t.z.t. uitgebreid worden met een 1e  en  2e verdieping. 
De Zusters vragen ons om een toiletgebouw te maken. Op dit punt is geen enkele 
voorziening op het terrein. Geen overbodige luxe. 
 

10 februari Bezoek aan Pannaikadu. Dit dorp is gelegen op 1000 m hoogte in de bergen, op de weg 
van Madurai naar Kodakanal, een bekend hill-resort in de Engelse tijd, op 2000 m hoogte 
(dat betekent heerlijke temperaturen). In Pannaikadu en omgeving is slechts 1% van de 
bevolking katholiek (10 families). In zo’n situatie komt het doel van de Zusters F.S.J., het 
bevorderen van de ontwikkeling van de Indiase bevolking, wel heel duidelijk tot uiting. 
De Zusters hebben hier een convent met een school, in een gehuurd pand, voor 260 
kinderen (kleuterschool + 1-5 Standard). 
Er wordt onder erbarmelijke omstandigheden les gegeven: veel te weinig klasruimten, geen 
toiletvoorzieningen, en tussen de middag op het dak onder een afdakje het verstrekken van 
260 rijstmaaltijden. 
Hun plan is om binnen afzienbare tijd een school te bouwen op het terrein naast het convent 
voor 6-12 Standard (fase 1), zodat de kinderen in het dorp het onderwijs kunnen vervolgen. 
Pas daarna denken zij de huidige school te vervangen (fase 2).  
Voor de huidige school vragen zij een toiletvoorziening van een paar toiletten. 
Kosten: € 2.000 maximaal. 
 

12 februari Bezoek aan Srivaikundam, dat gelegen is in het verre Zuiden, niet ver van zee. 
Het agrarisch landschap ziet er goed uit: veel rijstvelden en kokosnootplantages. Je kunt 
zien dat men over water beschikt. 
We hebben hier een toiletgebouw in aanbouw. We hebben veel klachten over de kwaliteit 
van het werk. De aannemer zal nog diverse zaken moeten verbeteren of herstellen. 
 
Dat e.e.a. onder toezicht gebeurde van de pastoor van de kerk, is bepaald geen garantie 
geweest voor goed werk. 
We moeten handelend gaan optreden. 
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Het echte probleem is dat de Zusters F.S.J. zelf een nieuwe school aan het bouwen zijn, 
waarvan de ruwbouw gereed is, maar waarvan ook het geld op is. De huidige klasruimten, 
o.a. in halachtige ruimten, die tegen de kerk zijn aangebouwd, zijn totaal onvoldoende 
kwantitatief en kwalitatief. 
Omdat de school niet afgebouwd wordt, functioneert ook het nieuwe toiletgebouw niet. 
Afgesproken wordt dat eerst een plan ontwikkeld moet worden hoe de Zusters denken de 
school af te bouwen, voordat we nog 1 Roepee uitgeven. 
Daarbij kijken ze natuurlijk ons aan. Dit lijkt ook weer een urgent project en zal zeker 
besproken moeten worden met de Zusters Venantia en Prudentia. 
 

14 februari Vegiwada, een plaats, waar sinds enkele jaren 3 zusters in een klein huis wonen, gevaagd 
door de Katholieke kerk om onderwijs te geven en sociaal werk te verrichten. Alle 3 de 
zusters zijn onderwijzeres, waarvan er één ook het sociale werk doet en ze in feite ook alle 3 
het huishouden doen. 
Ze geven inmiddels aan 50 kinderen les en dat worden er ieder jaar meer. Dan is er 
behoefte aan een school, want nu krijgen de kinderen les op de veranda van het huis van de 
zusters. Dat huis is bovendien gehuurd en kost dus iedere maand geld. Ook hier is een 
enthousiaste priester, die de supervisie op de bouw op zich wil nemen en de school met de 
dorpelingen wil bouwen. 
Normaal een treinreis van 7 uur, vanuit Chennai ongeveer 600 km naar het noorden, in de 
buurt van de stad Eluru. Wij deden er echter 54 uur over…en wat zeggen ze dan: “dat is 
India”. Ja, dat is India: op zondagavond wordt er een goederentrein opgeblazen, je kunt je 
voorstellen wat een ravage dat met zich meebrengt. De rails ontzet en de meeste van de 24 
wagons in de rivier….En dan laten ze de volgende dag gewoon een trein vertrekken! Nee 
natuurlijk kan ie daar niet langs, en…ja natuurlijk zaten wij daarin, niets vermoedend 
vertrokken. Een uur wachtend op een station na 200 km en een volgende station een halve 
dag. En langzaam komen er verwarde berichten over een terreuractie en dat men niet weet 
wat te doen. Uiteindelijk gaat de trein terug en via een omweg van ca. 1000 km naar de 
oude route, overal wachtend op passerende treinen om het overige treinverkeer op tijd te 
laten verlopen. 
Stel je maar eens voor 54 uur in een volle trein, met mensen, die moeten eten, slapen, 
toiletteren…….. 
Onderstaand gedicht geeft een aardige impressie, tijd genoeg immers: 
 

 REIZEN: 
 
Reizen…..eindeloos 
naar verre oorden, 
niet blij, niet boos 
en rijdende akkoorden. 
 
Gepiep, gekreun 
en wachten….alsmaar wachten 
en je zoekt steun 
voor ongeuite klachten. 
 
De ramen open 
om de hitte te verdrijven 
en eten kopen 
om nog langer te verblijven. 
 
Even je huis 
en stinkende toiletten 
lopen door de gang 
om zinnen te verzetten. 
 
Weer stilstaan 
een trein moet rap passeren 
gillend langsgaan 
je oren haast bezeren. 

En maar weer wachten 
de nacht zien door te komen 
het leed verzachten 
snel bereiken in je dromen. 
 
Bedelaars, zielig 
toneel op de toppen van hun kunnen 
soms schlemielig 
en moet je ze wat gunnen. 
 
Uren, zeven in getal 
zo lang zou het gaan duren 
maar wat was het geval 
het werden 54 uren. 
 

Anne Reijenga, februari 2002 

 

 

 
Gesprekken met Father D’Souza en Alex Jacob 
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Father D’Souza (rechts) is een emeritus priester van 90 jaar, die zijn 
dagen slijt in het Thomas Hospital in Chennai. 
Slecht ter been, maar scherp van geest, helpt hij ons bij het vinden van 
goede aannemers en adviezen bij het bouwen. In zijn actieve loopbaan 
was hij “bouwpastoor”’ van het bisdom en zijn er onder zijn 
verantwoordelijkheid veel bouwwerken tot stand gekomen. 
Alex Jacob (links) heeft een ingenieursbureau en affiniteit met het werk 
van de Thomasstichting en maakt voor geringe kosten de 
constructietekeningen. 
Met beiden worden alle lopende en aankomende projecten besproken. Zij 
geven technische en financiële adviezen en zorgen bij de grote projecten 
voor de aanbesteding. 
Voordat de projecten worden bezocht is er een gesprek met hen en na 
afloop wordt, voordat we huiswaarts gaan, alles geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld. 
Zinvolle en voor ons onmisbare gesprekken vanwege hun kennis van 
zaken in een land, waar wij nooit volledig “thuis”zullen zijn. 

 
 

 

 
Gesprekken met de leiding van de congregatie 
Ook hier vonden gesprekken plaats vóórdat de projecten werden bezocht en na afloop om alle ervaringen uit te 
wisselen, met: 
 

Sr. Venantia - Superior General 
Sr. Prudentia - Ass’t General 
Sr. Angela - Financiële zaken 
Sr. Bellarmine - Hoofd regio Zuid 
Sr. Stella - Liason zuster 

 
Waardevolle gesprekken, waarin wederzijdse ideeën zijn uitgewisseld over noodzaak en mogelijkheden van 
bouwprojecten en functies met de volgende hoofdpunten: 
 
1. Prioriteiten projecten. 

Voor het verwezenlijken van projecten wordt de noodzaak vastgesteld door de leiding van de 
congregatie en niet door de zusters van het betreffende klooster. 
Daartoe stelt de congregatie een prioriteitenlijst vast. Het bestuur van de Thomasstichting beslist, 
mede afhankelijk van de middelen, welke projecten daarvan kunnen worden verwezenlijkt. 
 

2. Liaisonzuster Stella. 
Door ons als zeer positief ervaren.Zij is de verbinding 
tussen de Thomasstichting en de congregatie en treedt op 
als onze begeleidster.  
Zij is door de congregatie, voorlopig voor 3 jaar aangesteld, 
waarbij wij erop aan moeten dringen, dat zij dit gezien de 
lange aanloopperiode, voor langere tijd zou moeten doen. 
 

(zuster Stella links en Jerry rechts). 

3. Opzichter Jerry. 
Afgesproken is, dat Jerry een nieuw contract voor een jaar krijgt. Uiteindelijk is overeenstemming 
bereikt over haar salaris, dat door de Thomasstichting zal worden vergoed. 
Belangrijk hierbij is dat zij in dienst is van de congregatie, die ook het contract voor haar moet 
maken. 
Wederzijds zijn er nog wat communicatiestoornissen, die in het begin te verwachten zijn. 
De indruk is wel, dat zij voldoende kennis van zaken en persoonlijkheid heeft om haar taak goed 
uit te voeren. 
 
 

Nr. 
 

31-12-2001 : Gerealiseerde projecten vanaf 1992 
Naam project 

 

Plaats project 
Ingebruik- 

name 

realisatie-
kosten  
x fl 1000,- 

1 Lucia's Home for Children Avadi 1992 170 
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2 Childrens Home & 6 classes Vepery, Chennai 1995 121 

3 Lucia's Home for the aged Elambalur 1996 131 

4 School Toiletbuilding & 2 classes St. Thomas Mount, Chennai 1994 17 

5 Social Centre for women Ennore 1993 42 

6 Laboratory & Pharmacy Thomas Hospital Chennai 1993 80 

7 Toiletbuilding for school Adambakkam, Chennai 1995 16 

8 Children's Home P.T. Parru 1996 190 

9 Typewriting & tailoring Inst.  St. Thomas Mount, Chennai 1996 13 

10 Convent P.T. Parru 1999 37 

11 Renovation sanitary  boarding Perambalur 1997 8 

12 Watersupply’& sanitary provisions boarding Kamalapuram 1997 10 

13 Schoolgebouw Pulicat 2001 61 

14 Renovation building  boarding Thiruvalanthurai 1996 15 

15 Watersupply and toiletbuilding and convent Okkur 1999 63 

16 Sanitary for boarding Thiruvalanthurai 1998 10 

17 Convent     ontwerp & begeleiding Elambalur 1996 0 

19 2nd  floor on 2 children's homes Cheyyar 1997 91 

20 530 dekens kindertehuizen (SK) Cheyyar 1996 2 

21 Toiletbuilding for school Ennore 1999 8 

22 Hospital  renovation Kamalapuram 1997 35 

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

23 Renovatie gebouw & schoolgate Vandavasi 1999 99 

24 Kindertehuis Venkatachalapuram 1999 220 

25 Bromfiets (MIVA) Okkur 1996 1 

26 Autorikshaw (MIVA) Ennore 1996 2 

27 Waterproject (SK) Vellore 1997 1 

29 St. Thomas Hospital (SK) (drinkwatercarrier) Chennai 1996 52 

31 Verzorging kinderen (SK)*Via ThomasstichtingvJongeren Vandavasi 1997 17 

33 5 Toiletten (bevolking:SK) Pulicat 1998 3 

34 Toiletten school (SK) P.T. Parru 1999 25 

35 Computer Centrum (Comide) Vepery 1997 14 

36 Computer Centrum (Comide) Vandavasi 1997 14 

38 Metselaar Pulicat 1998 5 

39 Dispensary exploitatie (SK)  Vellore 1998-2000 15 

40 Afrastering Biridur/Vandavasi 2000 12 

42 Waterput met pomp Bapanthangal (Cheyyar) 1999 4 

43 Trainingscentrum (Comide) Vandavasi 1998 41 

44 Computercentrum (Comide) St. Thomas Mount, Chennai 1998 10 

45 Bomenplantproject & afrastering (SK) Biridur/Vandavasi 2001-2005 6 

46 Uitbreiding kindertehuis Kamalapuram 2000 55 

47 Toiletvoorziening Tamil-medium school Walajabad 1999 19 

48 Vernieuwing dak klooster Thiruvalanthurai 1999 6 

49 Toiletgebouw  English medium school Walajabad 1999 21 

50 Exploitatie Social Centre (SK) Ennore 1998-2001 4 

51 Kokosnoot plantage (SK) Elambalur 1999-2003 12 

52 English medium school Damaracherala 2000 28 

53 Schoolgebouw Okkur 2001 160 

55 Toiletten school Vepery 1999 13 

56 Dispensaries St. Thomas hospital (SK)  Chennai 1999-2001 41 

57 Dispensary exploitatie Poonamalie 1999-2001 3 

58 Compoundwall Cheyyar 1999 10 

59 Waterputten uitdiepen Metrosapuram 2001 7 

60 Renovatie toiletten Avadi 2001 19 

61 Renovatie keukengebouw Cheyyar 2001 21 

63 Renovatie toiletgebouw Thiruvalanthurai 2001 20 

64 Exploitatie  boarding Venkatachalapuram 2000 5 

65 Ziekenkamers Elambalur 2001 7 

  TOTAAL IN GULDENS 2.134.000 



= Achterkant  Kaart India. 


