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Bestuursinformatie

In deze rubriek informeert het bestuur u over zaken die voor u als sponsor en lezer van belang zijn.
In dit projectnieuws willen wij twee onderwerpen aan de orde steilen:
- de continuïteit van de Stichting
- het financieel beleid van de Stichting

De contimuteit van de Stichting

De Stichting Thomas Bouwprojecten kent drie geledingen: projectleiders, bestuur en een Raad van
Advies. De projectleider initieert, ontwikkelt en begeleidt de projecten. Het bestuur is verantwoor-
delijk voor het beleid. De Raad van Advies adviseert het bestuur.
De daadwerkelijke uitvoerende activiteiten van de Stichting (bouw van projecten, werven van fond-
sen) gebeurt voor het overgrote deel door de projectleider. De Stichting heeft tot nu toe gewerkt
met één projectleider: Hans Schiebroek.
We mogen gerust stellen: wat de Stichting heeft bereikt is vooral zijn werk geweest.
Deze erkenning laat tegelijk ziendat er discontinuïteit kan optreden als Hans het werk onverhoopt
niet meer aankan.
Het Bestuur is daarom samen met Hans tot de conclusie gekomen dat het aantal projectleiders moet
worden uitgebreid. In de afgelopen periode is een aantal personen met een geschikte opleiding en
werkervaring bereid gevonden om als aspirant-projectleiders in de Stichting te participeren. Voorlo-
pig is dit vooral kennis opdoen over de werkwijze van de Stichting. Op termijn zullen zij taken
overnemen van Hans. uiteraard blijft het werk volledig vrijwilligerswerk.
De drie aspirant-projectleiders: Anne Reijenga, Joop Verwey en Henk van Wunnik stellen zich in
het volgende 'Projectnieuws' aan u voor.
Het bestuur heeft hiermee een belangrijke stap gezet om het werk in India in de toekomst te bliiven
doen.

Het financieel beleid van de Stichting

Onze Stichting werft in principe alleen middelen voor op korte termijn te realiseren projecten. Dat
wil zeggen voor projecten waarvan de noodzaak reeds is aangetoond, en waarvoor het bestuur
toestemming heeft gegeven. Pas dan wordt er gezocht naar sponsors. Sponsors weten zo direet
waaraan hun geld wordt besteed. Een enkele keer krijgt de Stichting geld zonder dat de bestemming
bekend is, zoals dat recentelijk gebeurde door een gift uit een erfenis. In dat geval kan het volgende
gebouw van de prioriteitenlijst versneld worden uitgevoercl.

De stichting is er zeker niet op uit om reserveringen op te bouwen, integendeel:
Voldoende geld hebben : bouwen

De enige reservering die wordt aangehouden is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen zoals
dat is te voorzien voor de eerstkomende vijf jaren. Deze reservering wordt ieder jaar geactualiseerd
voor de dan komende vijf jaar. De ervaring heeft geleerd dat dit nodig is om de gebouwen in goede
staat te houden. In India heeft men er nauwelijks middelen voor; toch wil de Stichting bevorderen
dat de instandhouding zelfstandig gebeurt door de zusters. Zo wordt er bijvoorbeeld door onze
Stichting geÏnvesteerd in de aanplant van gewassen, waardoor de zusters een eigen inkomen kunnen
genereren.

De organisatiekosten in Nederland worden zeer laag gehouden, iedere medewerker van de Stichting
werkt als onbezoldigde vrijwilliger. De enige kosten zijn onkosten voor de reizen van de projectlei-
der en administratieve onkosten. Hierdoor slaagt de Stichting er in om bijna al het geld daadwerke-
hlk op de bestemming in India terecht te laten komen.
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Reisverslag Hans Schiebroek en Anne Reijenga'

van2?januari tot2O februari 2000 door Arure Reijenga:

Voor hèt eerst naar India. Vol gedachten over alles wat ik zal zien. Vooral omdat door de vele

verhalen niet alleen je nieuwsgierigheid is gewekt maar vooral de verwachtingen hoog gespannen

zijn .Enerzijds door het aparte karakter van land en cultuur en anderzijds door de ontmoeting met

de kinderen en de zusters daar. Dat laatste is toch eigenlijk het hoofddoel. Kennis nemen van de

wijze waarop de verzorging van de kinderen plaatsvindt. Dat wil je vooral ervaren, hoe zij daar

leven en welke rol de Thomasstichtingen vervullen. Natuurlijk weet je dat er daar nuttig werk wordt

verricht, daarvan word je al jarenlang op de hoogte gehouden via reisverslagen en projectnieuws.

Maar als je dan gevraagd wordt de huidige projectleider Hans Schiebroek te gaan assisteren en

misschien zelfs op termijn te gaan vervangen, gaat het ook vooral om te ervaren hoe de bouwpro-

jecten daar tot stánd komen. De techniek is daarbrj nog niet eens het belangrijkste, die beheers je

wel vanuit je professie. Nee, het is vooral het communiceren met de mensen, die betrokken zijn bij

het bouwpio.è, 
"n 

de voorbereiding daarvan. Onderhandelen met betrouwbare aannemers, waarbij

overigens iedere vergelijking met Nederlandse aannemers mank gaat. Andere gewoonten, plaatselij-

ke omstandigheden en machtsverhoudingen, allerlei factoren bepalen het uiteindelijke resultaat.

Daarbij zijn goede contacten met mensen, die de techniek en het metier daar kennen van wezenlijk

belang.
Veertien dagen samen met Hans Schiebroek langs een aantal projecten en de contacten met de

zusters en betrokken personen hebben een schat aan ervaringen opgeleverd. Wat dat betreft is de

reis zeker geslaagd. Maar er is meer dat je raakt, nee,..,,,.,.dat je meer raakt. De contacten met de

kinderen daar. Mocht je twijfelen aan het nut van onze zoïg voor de kinderen daar, dan zijn de

ontmoetingen met hen meer dan voldoende om alle twijfels weg te nemen. Overal word je door

zusters en kinderen met enthousiasme ontvangen. De zusters verwennen je met het lekkerste eten en

drinken. De kinderen door hun warmte en dankbaarheid, zang en dans. Overweldigend, zoals daar

gezongen wordt, aandoenlijk
Fantastisch werk doen de zusters daar en met onze hulp kunnen ztj meet helpen meer kinderen

opnemen en scholing geven. De afstanden zijn groot, dus je ziet ook veel van het land. De prachtige

Hindoe-tempels gezien, zelfs een die geheel uit baksteen was opgebouwd .De rituelen, waarbij je

zonder problemen betrokken wordt, met speciale aandacht van de priester wanneer de collecteschaal

niet wordt vergeten. Tempels met een schoonheid en grootheid, die je klein maakt. De levendige

stad Madras, tegenwoordig Chennai geheten, waar het lijkt alsof alle vijf miljoen mensen zich

tegelijk op straat bevinden. Een gekrioel van mensen, een kakofonie van claxons, en daar ergens

middenin bewegen wij ons voort. En nog zonder schade aankomen ook, een hele prestatie van de

chauffeur. Daar is ook diepe armoede, mensen die leven onder een paar golfplaten of oude lappen

en zich met bedelen in leven moeten houden. De buitenwegen zitten ook vol verrassingen. Niet het

verkeer maar de slechte wegen maken het reizen er niet aangenamer op. Vaak zlinze zo slecht, dat

een gemiddelde van 20 km per uur voor een auto nauwelijks haalbaar is. Menigmaal moesten we

uitwijken omdat de weg als dorsvloer werd gebruikt. Eenmaal raakten we zelfs vast omdat het stro

zich om de aandrijfas had gewikkeld en het is een heel gepeuter dat er allemaal uit te krijgen.

Hele kudden zie je op de weg. Schapen, geiten, heilige koeien, die zelfs de stad doorkruisen en op

hun gemak in de middenberm gaan liggen met hun kont op de rijbaan. Zelfs eenden, begeleid door

een man, die met een soort zwabber aan een lange stok de eenden bijeen hield. Of een vrachtwagen,

die midden op de weg met stukken staat en waar wel twintig mensen omheen staan, zitten of liggen.

Allemaal meerijders, wachtend tot het euvel verholpen is. Ervaringen om niet te vergeten. Erva-

ringen, die mij met meer overfuiging hebben doen besluiten ieder jaar terug te gaan en te groeien in

mijn taak als toekomstig projectleider.
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Bezochte projecten en de bijzonderheden erYan:

Brj die bezoeken ontstonden er ook discussies over de wijze van uitvoeren en de opzet van de

constructies. Ook is er behoefte aan technische informatie bij de zusters, zodat gedacht wordt een

boekje samen te stellen met de meest gangbare details. Vooral de toepassing van een ander bouw-

systeem levert grote besparingen op en zullen bij de nieuwe projecten worden toegepast. In het kort

komt het er op neer dat het grootste deel van het betonskelet kan vervallen omdat de steens wanden

toereikend zijn voor de optredende spanningen.

01 Avadi, Lucia's home for children.

Vnv'r dz 
"JooJDe inspectie van de toiletvoorzieningen$6ïót overheerst door de stank van de in zeer slechte staat

verkerende septictank. De toiletgebouwtjes zijn eveneens in zeer slechte staat. Vervanging van

zowel de toiletten als de septictank is bittere noodzaak. De eerste aanbetaling daarvoor is inmiddels

geschied. Ter plaatse is met de aannemer overlegd hoe het een en ander moet worden uitgevoerd.

Het buitenschilderwerk van de boarding is bijgewerkt met een donkerder kleur dan oorspronkelijk,

zodat de gevel er vlekkerig uitziet. De gevel zal ín z'n geheel worden overgeschilderd in een

lichtere kleur. Bij de trappenhuizen eerst de scheuren uitkappen en dichtzetten, waarna het geheel

kan worden geschilderd. Vanwege de kalkafzetting op de tegelvloeren van de toiletten zullen deze

worden gepolijst.

08-10-34 P.T.Parru
Hier is door de Stichting een klooster gebouwd, een internaat en een toiletgebouw. Van het klooster

moeten alle deuren nog worden geschilderd. Het internaat in z'n geheel te schilderen:

' de kleuren aan de buitenziide als van de school, de muren zandkleurig ramen, deuren en

kozijnen lichtblauw
de plafonds binnen opnieuw schilderen in dezelfde kleur; de wanden zowel binnen als buiten

drie maal schilderen en vooraf goed schoonmaken.

De deuren van de toiletten korter maken, zodat ze niet nat worden. In de computerruimte een

koelapparaat te plaatsen in het raamkozijn. Ten behoeve van LrlwasU@eenafvoer aanleggen,

waarvoor inmiddels geld is overgemaakt. In de toekomstAl rondhdàrleigsbouvy' worden ver-

hard.

52 Damarachella
Een klooster op een afgelegen plaats en bijzonder slechte wegen om er te komen. Maar de hartelijke

ontvangst door de zusters doet alle vermoeienissen direct vergeten. Bij het klooster een medische

hulppost en een school in aanbouw, waar met gelden van een Duitse gever op eigen initiatief aan

begonnen is. Met alle gevolgen van dien, het gestorte beton is zeer slecht en dient eerst gerepareerd

te worden. Dan zieje de kracht van de Thomasstichting, die eerst een goed ontwerp maakt, de

nodige instructies geeft en toeziet op de uitvoering. Ter plaatse zijn details geschetst om aan te

geven hoe verder te gaan. Voor het bouwen van een verdieping is geen geld meer en die is nodig

om de toestroom van kinderen op te kunnen vangen. Voorlopig is f 12.000,- beschikbaar gesteld om

de reparaties uit te voeren en de begane grond af te werken, zodat deze vast gebruikt kan worden.

Voor het bouwen van de verdieping zal een sponsor gezocht worden. Geschat wordt, dat daar

f 60.000,- voor nodig zal zljn.
Nu zijn er vier open klassen, toiletten zijn er niet, daar zijn, zoals op de meeste plaatsen de bosjes

voor aan de rand van het terrein. Een grappig gezicht als na de les al die kindertjes naar de bosjes

rennen. Overbodig om te zeggen dat toiletten nodig zijn. Een lokatie daarvoor is reeds vastgesteld,

nu het geld nog. Men wil ook starten met een ruimte voor de opvang van kinderen en die uit laten

groeien tot een volwaardig internaat. Dat zou een project voor de toekomst kunnen zijn.
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57 Poonamalee
Een voorstadje van Chennai, waar we zuster Fatima ontmoeten, die een gebouwde nodig heeft voor
een weefgetouw, dat nu hinderlijk in de weg staat in de gang. De bedoeling is het gebouwtje in een

hoek van de tuin te bouwen, tegen de tuinmuren aan. We stellen voor de muren te gebruiken, zodat
een aanzienlijke besparing kan worden verwezenlijkt, ook al omdat de bestaande vloer nog bruik-
baar is. Bovendien blijkt er een Italiaanse sponsor voor het project te zijn, zodat het gereserveerde

geld van de Thomasstichting gebruikt kan worden voor de renovatie van de keuken in Cheyyar.

40-45 Biridur
Met vooruitziende blik kocht de inmiddels overleden zuster Clement jaren geleden voor weinig geld

hier een groot stuk land. Een prachtig stuk natuur, waar zelfs een rivier doorloopt. Hier staat een

klein klooster, waar acht bejaarden worden verpleegd. Langzaam aan wil men dit uitbreiden en van
meer faciliteiten voorzien. Onder andere bezigheidstherapie zou heel nuttig zijn. Langs de openbare

weg moet het laatste stuk van een muur worden gebouwd. De rest van het terrein moet omheind
worden omdat anders al de aanplant wordt opgevreten door kudden schapen en geiten. Dan moet je
overigens wel denken aan een hek van zo'n 5 km lang. Het land wordt bewerkt door twee families,
die daar ook wonen. De bedoeling is langzaam aan meer landbouw te gaan plegen en trachten met
de meeropbrengst andere dingen te financieren. Het land zal bevloeid moeten worden vanuit de

rivier en daar zijn pompen voor nodig. Besloten wordt twee pompen te kopen, een relatief kleine
investering. In het verleden zijn langs de weg enkele huizen gebouwd, die voorzien zullen worden
van een toilet.

23-18-23 -3L Vandavasi.
Een enorm complex, hier wonen de meeste kinderen van de hele congregatie, zo'n 600. Door de

Thomasstichting is hier een groot gebouw gerenoveerd. Met de aannemer wordt bekeken of alles

goed is afgewerkt. De plinten aan de buitenzijde van de muren zijn niet goed en zullen worden
afgebikt, bijgewerkt en opnieuw worden geschilderd. Op het dak liggen wat slechte tegels, die
vervangen moeten worden. De tegels van de verandavloer moeten gepolijst worden omdat deze

volstaan met kringen. Met sr. Jebamalie bespreken we het nieuw te bouwen hostel, waar kinderen
kunnen wonen, die een voortgezette beroepsopleiding volgen. De school werd, met Duitse gelden
gebouwd. We meten het terrein in en bepalen hoe het gebouw het beste gesitueerd kan worden.
Ook meten we de toiletten op. Die zijn echt aan vernieuwing toe en ook moeten er rondom verhar-
dingen worden aangelegd. De septictank ligt gelukkig buiten de muur, want deze is lang niet
toereikend en loopt over. Zo snel mogelijk zullen er twee nieuwe septictanks gebouwd moeten
worden.

19 -20 -42-58-6 L Cheyyar
We inspecteren de nieuwe muur, die de scheiding vormt tussen het schoolgedeelte en de openbare

weg. De degelijkheid straalt er vanaf, onder is hij wel 60 cm breed. Verder is er overleg over de

renovatie van de keuken en de bijgebouwen. Er wordt een opname gemaakt wat er allemaal aan

gedaan moet worden. De aannemer is er ook bij, die kan dan een prijs maken van het geheel.

Enkele bijgebouwen, waaronder een oude stal, zullen worden gesloopt. Nu wordt er buiten in grote
ketels rijst gekookt.
De zusters willen het klooster uitbreiden en verbouwen, maar wij houden de boot af. Naar onze

mening is er ruimte genoeg, alleen het is wat onlogisch ingedeeld. Overal willen ze wel nieuwe
gebouwen, maar daar kun je niet allemaal op ingaan. Je moet overigens wel oppassen om niet te

bezwijken voorde charmes van de zusters. Hans heeft in de loop der jaren wel geleerd daar mee om

te gaan. Bij gebrek aan overdekte ruimten wordt er onder grote bomen lesgegeven. Allemaal in
kleermakerszit en boek en schrift op de benen. Een leuk gezicht, maar een school zou natuurlijk
beter zijn. Vooralsnog proberen we ons te concentreren op kindertehuizen met de daarbij behorende
eerste behoeften.
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Venkatachalapuram, kindertehuis, achterzijde met speelplaatsen en groentetuin

Avadi, boardingkinderen, picknick in Pulicat
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47-49 Walajabad
Veel te laat komen we er aan, buiten onze schuld overigens. De aannemer heeft al die tijd moeten
wachten, maar wachten is in India een dagelijkse bezigheid, ogenschijnlijk is dat ook op hem van
toepassing. Hij heeft een toiletgebouw gemaakt, dat we komen inspecteren. Het ziet er goed uit,
alleen het vloertegelwerk kon wat beter en er moeten nog wat deuren geschaafd worden. De zusters
willen graag twee oude gebouwen slopen en een nieuw schoolgebouw maken. Daar is wel begrip
voor want de bestaande gebouwen zijn echt slecht en eigenlijk niet geschikt, maar hoe vervelend
ook, we kunnen geen enkele toezegging doen.

02-55 Vepery
Daar, waar de congregatie is begonnen, midden in Chennai. Veel gebouwen, niet erg logisch
gebouwd, maar historisch gegroeid. Het zou wat vriendelijker te maken zijn door te zorgen voor
wat groen en kleur. We bespreken met de zusters wat verbouwingswensen en inspecteren een vloer,
die naar onze mening nog goed bruikbaar is. De zusters dachten daar anders over en wilden hem
afbreken.

13-32-30-33-38 Pulicat
Alleen al interessant omdat de Verenigde Oost Indische Compagnie er zich in het begin van de
zeventiende eeuw vestigde. De overblijfselen van een vesting herinneren daar nog aan, evenals
sommige voorgevels van gebouwen. Er is zelfs nog een puntgaaf kerkhof met uitsluitend Nederland-
se namen op de grafstenen. De zusters runnen er twee schooltjes. Die staan midden in het dorp met
nauwelijks ruimte er omheen. Voor een school is er door Hans een ontwerp gemaakt voor toiletten,
dat met de zusters wordt besproken en waarmee zij instemmen. Bij de andere school wordt bekeken
waar er toiletten bijgebouwd kunnen worden, maar bovenal hoe op de school een verdieping
gebouwd kan worden. Een bijkomstigheid is dat aan de zijde van de school, waar we de toiletten
willen bouwen de open afuoer van het dorp loopt. Daar zal een riool moeten worden voorzien.

van22januari tot 6 februari door Hans Schiebroek:
Het was een heel waardevolle en prettige ervaring om de eerste helft van de projectreis te kunnen
maken, met Anne als vakgenoot. Een deskundig en zeer gemotiveerd toekomstig projectleider.
Na zijn vertrek, op de vroege zondagochtend was de verdere dag ingeruimd voor een excursie
inclusief picknick met de boarding-meisjes van Avadi. Voor deze meisjes een enthousiast begroete
onderbreking van hun eentonige internaatsbestaan. Zingen en dansen in de bus,,ia'schepen van 12
meisjes en een staflid en de lagune oversteken naar de landtong die het Pulicatlake van de zee
scheidt. Daarna het geliefde pootjebaden en nat worden in de branding van de Golf van Bengalen.
Niemand van de meisjes kan zwemmen maar ze houden elkaar stevig vast. Na dit waterballet: de
picknick, door de zusters en de pastoor van Pulicat voorbereid en meegenomen. De terugtocht ging
per boot vervolgd met een wandeling door het dorp, de bus in en terug naar Avadi. Iedereen was
zeer voldaan over de fijne dag met elkaar. Dit zijn de leukste ervaringen van het projectleiderschapl

Sterfhamer en kindertehuis gewenst
Maandag begint de reis naar het zuiden. Met Sr. Bellarmine die mij verder zal begeleiden, eerst
naar Elambalur, waar we aankomen met gebak voor de bejaarden. Omdat er met regelmaat een van
de inwoners overlijdt is er behoefte aan een afgescheiden ruimte op de mannen- en vrouwenzaal.
Meer privacy voor de patiënt en minder stankoverlast voor de anderen. Een prijsaanbod zal me
worden toegezonden.
De cocospalm- en fruitboom-plantage is geheel aangelegd en het leidingen-net voor de bewatering
functioneert goed. Na een jaar of vijf zullen de eerste vruchten geoogst worden en de zusters in
Elambalur een zeker inkomen bezorgen, voor het onderhouden van de beiaarden die biina allemaal
niets hebben om bij te dragen.

Vanuit Elambalur bezoeken we een mogelijk nieuw project in Perumalpalayam, op ongeveer 50 km
afstand. Een geïsoleerd gebied waar veel kinderen niet aan behoorlijk onderwijs toekomen. De
zusters hebben een school met een kleine boarding en kunnen niet meer kinderen onderbrensen
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omdat de huisvesting van de bestaande groep al uitermate belabberd is. De zusters zouden daar

graag een kindertehuis hebben voor 50 jongens en 100 meisjes van 6 tot 15 jaar'

We gaan een dorp bezoeken in de heuvels om een idee te krijgen van de leefomstandigheden van de

bevolking. Een zeer eenvoudig en simpel bestaan, heel vredig allemaal. De lijnbus die twee maal

per dag langs komt vormt het contact met de rest van India.

Okkur; inzegening toiletgebouw
Okkur is het volgende reisdoel. Daar is eindelijk het toiletgebouwtje voor de schoolkinderen

afgemaakt en wordt in onze aanwezigheid ingezegend. In een moeite door zegent de pater ook de

eerste steen voor de te bouwen school. Het gebouw is nog niet uitgezet maar waar ongeveer een

hoek van het gebouw komt metsel ik enkele stenen op elkaar en in aanwezigheid van schoolkinde-

ren, leraressen en zusters verricht de pater de zegening. Om voor mijzelf en de zusters duidelijk te

maken hoe het gebouw precies op het terrein komt, meet ik dit, met behulp van enkele helpers in,

waarbij alle hoekpunten met bakstenen worden gemarkeerd.

Bomen planten om wat schaduw te geven voor de schoolkinderen kan beter uitgesteld worden totdat

het terrein rondom is voorzien van een omheining of muur. Nu grazen er nog koeien en geiten die

ook het groen vanjonge bomen zouden opeten.

Ben nieuw project in bloei
Verder naar ons meest zuidelijke project: Venkatachalapuram.

Het kindertehuis daar is al opgeleverd maar nu was de tuin ook aangeplant, voor mij een verassing!

De cocospalmen aan de voorzijde groeiden al flink en de moestuin aan de achterzijde leverde al

volop groente en meloenen voor de kinderen! Ook de 50 teakbomen waren goed aan de groei. Dat

alles door het handige bewateringssysteem dat Sr Bellarmine er had laten aanleggen.

Achter het gebouw was een gedeelte open gelaten als speelruimte voor de kinderen. Omdat nu alle

uitgaven voor het gebouw bekend waren kon ik de eindbalans opmaken. Oorspronkelijke begroting

bouw- en inrichtingskosten inclusief grond: f 220.000,- Werkelijke kosten hiervoor: f 207.000,-

Omdat het totale vloeroppervlak 812 m2bedraagt is dit f 255,- per vierkante meter en ongeveer

f 80,- per kubieke meter. Vergelijk dit eens met de prijzen hier!

.Iolarpet in de vertraging
Jolarpet betekent een monster-rit per auto in noordoostelijke richting. 's Morgens om 7 uur vertrek,

aankomst net voor het donker wordt. Daar is ons volgende kindertehuis gepland en ik dacht daar

afspraken over de bouw te kunnen maken met selectie van de aannemer en opzichter.

Wat blijkt, de aankoop van het laatste stuk bouwgrond, volgens de zusters een formaliteit, was nog

steeds niet rond. De locale leden van deTe dag adventisten, de eigenaars, wilden de grond wel

verkopen maar hadden de toestemming nodig van de bestuursleden in Bombay en deze mensen

houden de zaak op! Zeer teleurstellend bericht dus'

De sanitaire voorzieningen voor de schoolkinderen bekeken. Ergens achteraf staat een rijtje hokjes

met Indian toilet, hurk-w.c.'s zonder watervoorziening ter plaatse, oud en slecht gebouwd. Alles

wat er is voor 300 schoolkinderen. Dit komt op de lijst van nog uit te voeren projecten.

Zodra het nieuwe kindertehuis klaar is kan de oude boarding gesloopt worden en op die plek een

nieuw toiletgebouw worden neergezet.

De terugweg naar Chennai (Madras) is 200 km, 5 uur reizen. Een dag om op verhaal te komen en

allerlei mensen, voornamelijk zusters, te ontmoeten die weten dat ik die dag daar ben.

Uitbreiding kindertehuis
Dan mijn laatste te bezoeken project in Kamalapurarn. Ik was erg benieuwd hoever ze inmiddels

met de bouw van de verdieping op het kindertehuis gevorderd waren. Nu, dat viel niet tegen, de

ruwbouw was klaar op het aanbrengen van de raam- en deurkozijnen na en er was kwalitatief goed

werk geleverd. Goed om er te zijn om een aantal vragen over de bouw te beantwoorden en met

bakstenen de layout te maken van de opbergvakken voor de koffers van de kinderen op de nieuwe

slaapverdieping.
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Damarachella,slechte uitvoering betonwerk
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Cheyyar, afschetdingsmuur met poort en gebouw meisjesboarding



lJe

De kinderen waren extra blij met mijn komst omdat ik ze een picknick in het vooruitzicht had

gesteld. Fr. Jayaral en de zusters hadden alles perfect geregeld en omdat het een gewone schooldag

ías hadden alle boarding kinderen vrij van school gekregen'

Met zo'n 80 meisjes in de bus naar een oud moslim paleis in een droog en onherbergzaam gebied'

Dicht erbij is later een stuwdam gebouwd en daar kunnen we de meegebrachte maaltijd verorberen'

op de dam zelf staat en ijscokarretje en de ijsco's kosten er 2 rupees (10 cent)' Ik beluit een gul

gebaar te maken en met moeite weet de tnutt go ijsjes uit zijn voorraad ijs te toveren' Toegegeven'

de ijsjes waren niet echt groot

Terug in Kamalapu.u*, t", is al weer donker, is iedereen vermoeid, maar erg dankbaar voor deze

mooie dag.

u denkt: deze pro.lectleider gaat zichmeer en meer bezig houden met het organiseren van picknicks

met leuke Indiase meisjes, gaat dit niet ten koste van zijn eigenlijke werk? Moet hrj niet worden

vervangen? Hoewel ik besei dat het aantal picknicks binnen de.perken dient te blijven kan ik ook

verzekeren dat het werk als zodanig hier niet onder zal lijdenl Hulp br.1 mijn werk in India en in

Nederland is mij evenw el zeer welkom omdat het aantal bij te houden en nieuwe projecten dusdanig

is gegroeid dat het to lungtu^erhand niet meer bij te sloffen is, ondanks de picknicks!

Terug in het St.Thomas Hospital in St.Thomas Mount, Chennai nog enkele besprekingen (l'a met

Fr. D'Souza en AIex Jacob over de lopende projecten en mijn reis zit er weer op voor een halfiaar

OVERZICHT PROJECTEN.

Avadi - kindertehuis
Functioneert uitstekend
Het binnenschilderwerk moet nog gedaan worden'

Chennai-Vepery - kindertehuis
Functioneert uitstekend.
opverzoekvanSr.IsabellawordtdeoverkappingophetdakVergrooten
wàrOt de dakrand plaatselijk voorzien van een borstwering om de veiligheid voor

de kinderen te verhogen.

Eiambalur - bej aardentehuis
Functioneert goed, exploitatie door zusters alleen is moeilijk'

Gelukkig ontvangen we voor de komende 5 jaar f 5000,- per jaar' Dit helpt de zusters

enorm. ook de cocosplantage ontvangt steun zodat het bejaardentehuis over 5 jaar hopel4k

minder afhankelijk zal worden'

Aparte ziekenkamertjes worden aangebracht'

I)e aanvraag voor een eigen tlactor bij het Rabo-steunfonds is afgewezen'

Chennai /Thomas Mount - toiletgebouw en twee klassen

Functioneren naar behoren.

Ennore - sociaal centrum

Functioneert naar behoren.

Sr.Augustindiein14jaartijdditcentrumheeftopgezetisovergeplaatst.

chennai/Thornas Mount - st. Thomas Hospital raboratorirrm en apotheek

Functioneert naar behoren.

Chennai/Adambakkam - toilet gebouw voor school

Niet bezocht, functioneert naar behoren voor de inmiddels vanuit Luxemburg gefinancierde

nieuwe school. (De oude was afgebrand)
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Avadi, toiletten school, bestaande situatie

Perurnalpalayam, rijstopslag silo's in tribal-dorp



08

15*

Patsalatadiparru - kindeÉehuis
Functioneert uitstekend.
Schilderwerk in het kader van groot-onderhoud is in uitvoering

Verbetering vuilwaterafuoer eveneens in uitvoering.

Chennai/Thomas Mount - gebouw voor computeronderwijs

Functioneert uitstekend.

Fatsalatadiparru - kloostergebouw
Functioneert uitstekend.
De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het schilderwerk van de binnendeuren

en het bouwen van een generatormimte.

Ferambalur - renovatie en uitbreiding van sanitair voor boarding

Het laatste deel van het werk, de wasplaats is nog steeds niet uitgevoerd.

Kamalapuram - watervoorziening en wasplaats

Naar behoren functionerend.

Pulicat - multifunctioneel gebouw

Eindelijk is er wat duidelijkheid in de patstelling gekomen. 
r'\

Het multifunctioneel gebouw komt er definitief niet omdat er niet voldoende garantiesLdiin

dat zusters, pastoor en de diverse bevolkingsgroepen dit tot een succes zouden maken. -

De toiletten voor de lagere klassen komen definitief in het schoolgebouw zelf zoals het

oorspronkelijke voorstel. De bouwgrond die de zusters volgens zeggen zouden krijgen gaat

zoals ik verwachtte niet door.

Het gebouw waarin de hogere klassen zijn ondergebracht is te klein. Door er een verdieping

op te bouwen ontstaat ook ruimte op de begane grond waar een aantal toiletten kunnen

worden gebouwd.

Het lijkt mij het beste om het geld dat is gegeven voor het multi-purpose gebouw te bestem-

men voor dit laatste project omdat op die wijze alle kinderen van Pulicat die de middelbare

school bezoeken, hindoes, moslims en christenen ervan zullen profiteren.

Het vinden van een betrouwbare aannemer die de projecten gaat uitvoeren is nu de eerste

prioriteit. Gedurende mijn volgende reis ga ik mij daarmee bezighouden.

Thiruvalanthurai - renovatie gebouw

Functioneert uitstekend

Okkur - watervoorziening, toiletgebouw en klooster

Het toiletgebouw is eindelijk opgeleverd en ingezegend. Het ziet er goed uit. Om de gas-

tenkamer van het klooster ook geschik te maken voor permanente bewoning willen de

zusters daar een toilet-badruimte. Met weinig hak- en breekwerk kan dit worden uitgevoerd

Thiruvalanthturai - toiletten voor nachtgebruik

Functioneren uitstekend, onderhoud is goed.

Elambalur - klooster
Functioneert naar behoren.

Vandavasi - woongebouvv Yoor meisjesstudenten

Anne en ik hebben het gebouw in het terrein ingemeten. De resultaten zijn inmiddels op

tekening verwerkt en ook zijn d,eze verder uitgewerkt en definitief gemaakt'
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De constructietekeningen kunnen nu door Alex Jacob worden gemaakt. In september
kunnen we hoop ik een aannemer selecteren en de bouw starten.

Cheyyar - verdiepingen op jongens- en meisjestehuis
Functioneert naar behoren.

Vandavasi - 530 dekens yoor boardingkinderen
Geen nieuws te melden.

Ennore - toiletgebou\ry voor school
Het gebouw is klaar en functioneert naar behoren.

Kamalapuram - nieuwe start hospitaaltje
De dokter kon elders meer verdienen en is dus vertrokken.
Het aantal patiënten neemt hierdoor weer af. Onze financiële steun is ook opgehouden. In
Róntgen en ECG-apparatuur kan vanuit Nederland nog wel worden voorzien. Hoe het
hospitaaltje zich gaat ontwikkelen weet ik nier.
Veel hangt ook af van de initiatieven van de verantwoordelijke zuster en als die iedere drie
jaar wordt verplaatst bouw je niet veel op.

Vandavasi - renovatie gebouw voor boardingkinderen
Het gebouw is geheel klaar en is erg functioneel en mooi geworden.
Kinderen en zusters zijn er erg blij mee. Het is een leuk gezicht meer dan 200 meisjes in de
bovenzaal te zien werken aan hun brauw geschilderde tafels.

Venkatachalapuram - kindertehuis
Het gebouw was al geheel afgewerkt, nu was ook de tuin aangeplant en de speelplaats voor
de kinderen ingericht met een schommel en een glijbaan.
De groentetuin bracht al het nodige op wat een welkome variatie is op eentonige voedsel-
pakket van de kinderen.
Het bewateringssysteem dat bij de bouw is aangelegd functioneert prima en maakt dat alle
bomen en planten goed groeien.
Er is een nachtwacht aangesteld, een jongeman die in het wachthuisje woont, ,s nachts
oproepbaar is en overdag de tuin verzorgt.
Het aantal kinderen zalblj het begin van het nieuwe schooljaar in juni flink moeten ziin
toegenomen. In september kunnen wii dat nasaan.

Okkur - bromfiets
Doet goede dienst.

Ennore - autoriksja
De autoriksjazalter plaatse blijven, neem ik aan, nu Sr. Augustin ís overgeplaatst.

Vellore - ryateryoorziening
Niet bezocht. Niet van problemen gehoord.

Tundla - renovatie hospitaaltje
Wij doen daar vooralsnog niets.

ChennaiiThomas MoL nt - watervoorziening
De tankwagen is dagelijks in gebruik om het benodigde warer te halen voor her hospitaal en
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het moederhuis van de zusters.

30 Fulicat - renovatie oude voc-begraafplaats en voc-gebouw
Nog geen vorderingen. Hopelijk kan ik in September iets bereiken.

31 Vandavasi - verzorging kinderen

Dit project loopt via de Thomas Stichting voor Jongeren

32 Pulicat - Toiletten voor schoolkinderen

De beslissing is gevallen dat het oorspronkelijke plan zal worden uitgevoerd'

Hopetijk kan in september een aannemer geselecteerd worden zodat eindelijk met dit project

kan worden begonnen.

33 -. Pulicat - toiletten voor 5 families

Functioneren.

33 - Patsalatadiparru - toiletgebouw voor school

Toegangspad naar gebouw was nog niet aangelegd, dient nog te gebeuren.

34 Dit zijn geen bouwProjecten
t/m 38 Geen nieuws te melden

39 Vellore - exploitatie medische kliniek
Geen rapportage ontvangen over situatie. De steun via onze stichting is gestopt.

40 Biridur/vandavasi - muur resp. afrastering rond het terrein

Het laatste stuk muur wordt gebouwd en het eerste stuk afrastering aangebracht.

4l Pathiavaram - toiletgebouw voor boarding

Op het moment dat onze aannemer wilde beginnen met de bouw, begonnen de leiders van

het dorp weer moeilijk te doen en zeiden alleen akkoord te zullen gaan indien de bouw zou

worden gebouwd door de plaatselijke aannemer.

Dat betekent mogelijkheid verschaffen voor manipulatie etc.

De zusters nog wij kunnen daar mee akkoord gaan. Het project zal dus niet worden uitge-

voerd.
De kosten die zijn gemaakt voor het maken van de fundatietekening en transport van

materieel enz. door onze aannemer worden betaald. De rest van de al overgemaakte eerste

termijn van fl. 10.000,- zal worden besteed aan de renovatie van het toiletgebouw in

Thiruvalanthurai.

42 Cheyyar/Bapantangal - waterpomp en reparatie put

Niet bezocht. Pomp functioneert naar behoren.

43 Geen bourvprojecten, geen nieuws te melden

en 44

45 Biridur/Vandavasi - boom plantproject

De groei van de boompjes is erg verschillend, naar gelang de hoeveelheid water welke ze

krijgen.
De watervoorziening, of eigenlijk het watertransport naar de verschillende percelen aanplant
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dient verbeterd te worden door het inzetten van een of beter twee pompen die het water uit

de rivier of uit een waterput naast de rivier pompen naar de enkele meters hoger gelegen

percelen.

46 Kamalapuram - uitbreiding boardinggebouw
De ruwbouw was klaar op het aanbrengen van de raam- en deurkozijnen na.

Ik was tevreden over de kwaliteit van de uitvoering.
Het kostte mij een hele dag om de nodige instructies te geven en de vragen te beantwoor-

den. Omdat niemand van de bouwmensen ook maar een woord engels spreekt moet alles via

de zuster of de pastoor of tekeningetjes duidelijk gemaakt worden, moeizaam dus, maar de

bouwers zijn van zeer goede wil en dat is veel waard.

Alle bouwvakkers gaf ik de gebruikehjke 50 rupees, (f 2,50), een dagloon. Dit werd

uiteraard erg op prijs gesteld.

47 Walajabad - toiletgebouw voor tamil-mediurn school
Het gebouwtje functioneert uitstekend en wordt ook goed schoon gehouden.

48 Thiruvalanthurai - vernieuwing dak klooster
De aannemer had de paar onvolkomenheden in de uitvoering van zijn werk in orde

gemaakt, waarmee het project is opgeleverd.

49 Walajabad - toiletgebouw voor english-medium school

Het gebouwde functioneert uitstekend en wordt goed schoon gehouden.

50 Ennore - exploitatie sociaal centrum
In maart zijn fl. 2000,- overgemaakt t.b.v. dit project.

51 Blambalur - aanplant cocospalmen
Deze plantage is geheel uitgevoerd en de bomen staan er goed bij, dankzij het bewate-

ringssysteem. Enkele palmbomen waren toch aangetast door insecten en moesten nog

vervangen worden

52 Damarachella - uitbreiding english rnedium school

Bij het bezoek dat Anne Reijenga en Hans Schiebroek aan dit project brachten bleek de

overgemaakte f 15.000,- te zijn besteed aan de bouw van een uitbreiding van het bestaan-

de schoolgebouw. De ruwbouw hiervan was klaar, het geld was op en de bouw lag stil.
De kwaliteit van met name het betonwerk bleek zeer slecht te zijn.
Omdat het gebouw erg hard nodig is voor de schoolkinderen moeten de zusters het gebouw

snel laten afuerken door een andere aannemer.

Een verdieping op het gebouw met 4 klassen en sanitaire voorzieningen voor de schoolkin-

deren zijn daar eveneens hard nodig.

53 Okkur - schoolgebouw
We hebben de plaats van het gebouw in het terrein vastgelegd en inmiddels is met de bouw
begonnen.

54 Jolarpet - kindertehuis
De fondsverwerving voor dit gebouw is al in een gevorderd stadium en ook de subsidie van

f 100.000,- van onze overheid is definitief toegezegd, zodat wat dat betreft zou kunnen

worden begonnen. Een kink in de kabel is het feit dat de zusters een perceel grond nog

steeds niet in bezit hebben.



55 Chennai/Vepery - toiletten lagere school 1 9 *

Met f 13.000,- hebben we mogelijk gemaakt de uitbreiding van deze school ook van de

benodigde toiletten te voorzien. Deze ztjn inmiddels opgeleverd en zien er goed uit.

56 Chennai - medische hulpposten gerund door Thomas Hospital
Het ontvangen geld voor dat project sturen wij door naar de bestemming.

57 Poonamalee - rredische hulppost
voor de exploitatie is fl. 2300,- ontvangen en overgemaakt.

58 Cheyyar - scheidingsmuur
Omdat een scheidingsmuur fussen het terrein van de zusters en van de parochie

Door de bouw van een jongensschol gewenst was, hebben we daar een 200 meter muur met

ingangspoort gebouwd voor f 10.000,-

Met name de fundering hiervan in natuursteen is zeer hoogwaardig. De muur zelf, van

betonstenen is kwalitatief minder maar ook ruim voldoende.

59 Metrosapuram - waterputten
De zusters hebben daar een flink stuk landbouwgrond waar enkele waterputten dringend

nodig zijn.
Er is f 5000,- voor dit doel beschikbaar gesteld.

Een controlebezoek moet nog plaats vinden.

60 ,Avadi - renovatie toiletten school

De toiletten van de Tamil-medium school waren ín zeer slechte toestand en er waren er ook

veel te weinig.
Het aantal toiletten wordt van l0 op 23 gebracht en ook word een nieuwe septic tank

gebouwd.

Het werk is nu in uitvoering.

61 Cheyyar - renovatie keu&rengebouw voor boarding
Het niet uitvoeren van het benodigde onderhoud aan dit gebouw heeft gemaakt dat de

gewapend-betonnen dakvloer in verval verkeerde en de keukenmeisjes er niet meer durfden

te werken en buiten kookten.

Het gebouw wordt nu geheel gerenoveerd, waarbij de dakvloer wordt gesloopt en

vernieuwd. Ook wordt een aparte ruimte gebouwd voor het koken van de rijst op houtvuur

en wordt buiten een betonvloer aangebracht met een goede afwatering.

De koeienstal die naast de keuken was gelegen, wordt verplaatst.

Alles bij elkaar een belangrijke verbetering voor de meisjes- en jongens boarding,

omdat voor beide groepen daar wordt gekookt.

Het werk is nu in uitvoering.

62 Srivaikuntam - toiletgebouw voor schoolkinderen
De english-medium school voor jongens en meisjes heeft nog geen toiletten.

We willen daar een toiletgebouw neerzetten zoals in Walajabad, (project 49).

63 Thiruvalanthurai - renovatie toíletgetroulv. voor boarrling
Er waren al plannen in de toekomst het bestaande toiletgebouw te renoveren.

Doordat het gebouw onlangs ook officieel is afgekeurd gaan we dit werk eerder uitvoeren

en zal al binnen korte tijd begonnen worden.

64 VemkatachalapuraÍn - exploitatie
Om het mogelijk te maken het aantal kinderen naar 120 te laten groeien wordt 5 jaar lang

extra financiële steun verleend door een parochie uit Den Haag.
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