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Beste vriend(in) van de Stichting Thomas, 

 

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

ontwikkelingen van ons werk in India.  

 

Het ziekenhuis in Vadamadurai 
Na een lange rit over hobbelige wegen komen we aan op 

ons ziekenhuisterrein. Onze ‘home’ kinderen staan ons op 

te wachten bij de poort: zoals altijd is het een blij 

weerzien. Het kindertehuis heeft een opknapbeurt gehad: 

de muren zijn weer geschilderd (in de tropen moet er vaak 

geschilderd worden: dit vanwege de hoge 

vochtigheidsgraad) en het sanitair ziet er goed uit. 

Inmiddels  zijn  er een aantal dieren  bijgekomen:  ‘onze’ 

koe heeft weer een kalfje gekregen. Ook    lopen er geiten 

en kippen rond. Ze worden goed verzorgd door de kinderen 

maar ook door twee  oudere mensen: een man en een 

vrouw die geen onderdak hadden.   Zij hebben de zorg 

voor de   dieren en als tegenprestatie mogen ze op het 

terrein wonen in een klein onderkomen en krijgen eten. De 

apen die elke dag tegen 5 uur ons terrein ‘bezoeken’ 

vormen nog steeds een groot en onoplosbaar probleem. 

Moeiteloos klimmen ze overal op: zo  ook op het dak van 

het ziekenhuis. Ook de tuin wordt   niet ontzien, ze zijn dol 

op mango’s en bananen. We verbouwen   nu alleen nog 

gewassen die ze niet  lekker vinden. In het ziekenhuis 

wordt er op de   eerste hulp volop gewerkt, ook komen er 

patiënten voor check-ups en medicijnen. Het plan is om in 

september te beginnen met een eenvoudige operatiekamer 

voor kleine ingrepen en een intensive care die daarvoor 

nodig is. 

 

Microkrediet 
Deze opzet om vrouwen de mogelijkheid te bieden zelf 

geld te verdienen, levert veel op. Wat zijn ze trots op hun 

eigen ‘bedrijfje’: bloemen verkopen, melk verkopen van 

een gezamenlijk koe, groente verkopen etc.   

Alle in- en uitgaven maar ook de aflossing van hun lening 

worden keurig bij gehouden in dikke boeken. 

Het is mooi om te zien, dat op deze manier deze vrouwen 

weer toekomst hebben en ze vol zelfvertrouwen en 

eigenwaarde aan het werk zijn.  
 

 Wilt u de Nieuwsbrief per email ontvangen? Stuur uw 

email adres naar info@stichtingthomas.nl 
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Naschoolse opvang 
Als eerste bezoeken we in de 

slums van Chennai de naschoolse 

opvang. Onze contactpersoon Dr. 

Lamech en zijn vrouw Dr. Jasmine 

zijn erbij. Zij hebben het initiatief 

genomen voor deze opvang. We 

worden hartelijk begroet door 

ongeveer 60 kinderen in de lagere 

schoolleeftijd en hun twee 

onderwijzeressen: ze zitten 

allemaal op de grond met hun 

huiswerk voor zich.                  
                           

            
Kerala. 
In het zuiden van India, in Trivandrum staat 

ons tweede ‘home’, dat gerund wordt door ds 

Sahayadas en zijn vrouw Anju. Hier hebben we 

alle meisjes die gesponsord worden, ontmoet 

Terwijl de meisjes nog met elkaar praten, 

beginnen wij met een gesprekje met elk kind. 

Sahayadas is onze tolk wanneer dit nodig is. 

Op school wordt wel Engelse lesgegeven, de 

wat oudere meisjes spreken al een aardig 

woordje Engels maar voor de jongste meisjes 

is een tolk nodig. Heel bijzonder was weer de 

ontmoeting met Jeena. Ze werkt heel hard en 

wil graag medicijnen studeren. Vanwege haar 

bijzonder goede studieresultaten komt ze in 

aanmerking voor een studiebeurs (50%). Dit 

houdt in dat de universiteit een beurs geeft en 

dat onze stichting de rest doneert. Vanuit een 

treurige en armoedige achtergrond is dit voor 

haar een bijzonder resultaat 
 

De uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 

  

Er heerst een vrolijke sfeer.  Voor deze  kinderen uit    

de slums is dit ‘onderwijsinstituut”(!) een zegen. Na 

schooltijd  komen de kinderen  om half vijf  met een 

zware  schooltas  binnen.  Om zeven  uur  gaan  ze     

weer naar huis. Omdat in India de klassen erg groot 

zijn,  vaak  met  wel 70  kinderen, krijgen  niet  alle 

kinderen  voldoende  aandacht.   Een  beetje  extra 

begeleiding is  dan  geen luxe maar heel zinvol.  Op 

school  krijgen  ze elke  dag huiswerk mee.  In veel 

gezinnen  kunnen  kinderen  helaas  geen  huiswerk 

maken:  vaak  omdat  de   hut te klein  is,  er  geen 

licht is of er loopt  (niet zelden) een  dronken  vader 

rond.  Af en toe vraagt een kind iets aan één van de 

juffen.   We  bewonderen hun  ijver. Bij ons afscheid  

krijgen ze  natuurlijk  een traktatie: een klein  pakje  

koekjes: wat een blijde gezichten!  

Als  stichting  ondersteunen  we  dit  project  voor 

(anders)  kansloze kinderen van harte.          

 

Sponsoring 
Een   sponsoring   biedt   hoop  en   toekomst   en    

verandert levens!  In ons ‘home’ wonen inmiddels    

ook een paar  kinderen die nog een sponsor nodig 

hebben.  U kunt ook sponsor worden van een kind  

voor € 27,50 per maand. 

 

Dankzij uw financiële steun kunnen wij dit werk  

blijven voortzetten. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 

 

Het bestuur van de Stichting Thomas 

 

  

                  

 

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

Dhr. H.C.R. de Wit, penningmeester 

Mw. M.G.Baars 

Mw. J. Van Nieuwkerk-Smelt  

Mw. Z. Oosterhof-Huisman 

Mw. J. Vijfvinkel 
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