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Beste vriend(in) van de Stichting Thomas, 

Met genoegen bieden wij nu weer onze nieuwsbrief aan waarin wij vertellen over de laatste 

ontwikkelingen van ons werk in India.  

 

Covid-19   
Helaas konden we ook in de afgelopen maanden vanwege 

alle reisbeperkingen geen werkbezoek brengen aan onze 

projecten in India. De situatie is momenteel nog erg kritiek 

door de aanhoudende besmettingen met het Covid-19 virus. 

Gelukkig houden we dagelijks contact met onze 

contactpersonen via de app, telefoon of mail. Zo blijven we 

goed op de hoogte van de vaak schrijnende situatie daar  
 
Lepra 
Tijdens onze werkbezoeken hebben we vaak gezien hoe 

mannen en vrouwen op houten karretjes voortgeduwd 

worden: de handen maar ook vaak de voeten omzwachteld 

met katoenen lappen, getroffen door de lepra. Een 

overbekend straatbeeld. India staat in de wereld hoog op 

de ranglijst wat besmettingen met de leprabacterie betreft. 

Deze ziekte tast het zenuwstelsel aan waardoor ledematen 

gevoelloos worden. Het is een sluipende ziekte en vaak is er 

geen behandeling meer mogelijk als de besmetting in een 

later stadium ontdekt wordt. Het gevolg is blijvende 

invaliditeit: lepra is in de eerste plaats een ziekte van de 

armen. Lamech is in contact gekomen met een groep lepra 

mensen, die geïsoleerd van de maatschappij samen in grote 

armoede in een slum wonen. Vaak moesten deze 

gehandicapte mensen met een jerrycan ver lopen naar een 

gezamenlijke waterput. Met giften hebben we een 

waterleiding kunnen aanleggen: nu is er dichtbij schoon 

water. Ook wordt er dagelijks voedsel voor deze 

geminachte mensen uitgedeeld. Zo probeert het team een 

band met hen op te bouwen. 

 

Bejaarden 
Wat waren de oudere mannen en vrouwen die in onze 

daklozenopvang wonen blij, toen we bedden konden kopen. 

Wat een luxe, op de grond slapen is nu verleden tijd.  

Hier woont nu ook Gunam. Ze werd in een mensonterende 

toestand op straat gevonden. Een bijzonder, maar droevig 

verhaal. (lees verder op volgende blz) 

 

  

   

      
          Armoede door Covid-19 
 

     
     Lepralijder             Watervoorziening 

 

 

  
              Uitdelen van maaltijden 
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Anto 

Anto is een vrolijke jongen, totdat 

er bij hem een nierziekte 

geconstateerd wordt. Hij heeft veel 

pijn en moet een aantal keren 

geopereerd worden: hierbij worden 

grote stenen uit beide nieren 

verwijderd. Sahayadas, onze 

contactpersoon in het zuiden kent 

het gezin, een arme familie die de 

ziekenhuiskosten niet kan betalen.   

    
Dankzij onze financiële steun is hij 

deze maand met succes voor de 

laatste keer behandeld. Anto en zijn 

ouders zijn blij en dankbaar voor 

deze voor hen bijzondere hulp. 

 

   

 

                                   
                  Lamech geeft les                                    Gunam              

                          
                                   Liefdevol opgenomen in ons tehuis 

Straatkinderen  
Ook de kinderen die in de slums wonen, blijven 

onze speciale aandacht en zorg ontvangen. De 

thuissituatie is voor veel kinderen vaak 

bedroevend. Een alcoholistische vader die totaal 

geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn 

kinderen en agressief is. Lamech heeft op de 

trottoirs kinderen in groepjes ingedeeld als  

‘schoolklasjes’ Dagelijks krijgen ze hier wat 

‘onderwijs’. Ze zijn erg leergierig en het is 

ontroerend om te zien met hoeveel 

enthousiasme ze bezig zijn om elke dag weer 

hun huiswerk te maken. Ze vertellen met trots 

dat ze naar hun eigen school gaan!   

Het zijn kinderen zonder toekomst. De straat is 

hun leefwereld. Wij steunen Lamech en zijn 

team om de kinderen een betere toekomst te 

geven. Dat betekent onderwijs en een vak 

leren.   

Deze uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede 

mogelijk gemaakt door: 
 

  

Het verhaal van Gunam. 
Samen met haar man heeft ze 4 kinderen opgevoed. 

Na zijn plotselinge overlijden zorgde haar zoon voor 

haar.   Maar hij  overleed en de schoonzoons wilden  

haar niet  in huis nemen. Zo werd ze gedwongen op  

straat te leven.  Ze werd  liefdevol  opgenomen   in  

ons tehuis voor daklozen, waar zij nu ‘gelukkig’ is. 

Maar  het  knaagt  wel  aan haar, dat  geen van de 

kinderen zich meer om haar bekommert. Het leven 

kan onvoorstelbaar hard zijn.    

Als  Stichting Thomas  proberen wij zo toch  wat   

liefde en aandacht te geven aan mensen, die dat  

zo hard nodig hebben.   

 

Dankzij uw  financiële  steun,  waarvoor wij u  

hartelijk danken, kunnen wij dit werk  blijven 

voortzetten. 

 

 

Het bestuur van de Stichting Thomas 

 

  

                  

 

Drs. W. Chr. F. de Vries, voorzitter-secretaris 

Dhr. C. Oude Mulders, penningmeester 

Mw. M.G. Baars 

Mw. J. Van Nieuwkerk-Smelt  

Mw. Z. Oosterhof-Huisman 

Mw. J. Weidenaar-Vijfvinkel 

Coördinator projecten 

Dr. M.G. de Vries-Smelt                                      
                                                                                                                                                                                          

De Stichting Thomas heeft de ANBI-status. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar   

 


