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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 laatste 

ontwikkelingen van ons werk in India.  

 

Corona  
Ook dit jaar zijn we als team van onze stichting  voor een 

werkbezoek naar India gereisd. Dit was in de periode januari 

- februari toen de wereld wat vage geruchten over een virus 

in China had gehoord. Maar wij kunnen gewoon vliegen, 

reizen en mensen ontmoeten. Hoe anders is de situatie daar 

nu: dramatisch! Terwijl wij nu door de uitbraak van het 

covid-19 virus  leven met een intelligente  lockdown  wordt 

er in India onmiddellijk besloten tot een volledige lockdown. 

Niemand mag meer de straat op.  Maar hoe moet het dan 

verder met al die mensen, die geen huis hebben en op straat 

leven? Een handeltje drijven om wat te verdienen of bedelen 

mag niet.  Onze contactpersoon Lamech heeft de door de 

regering erkende organisatie Pioneer Trad. Deze mag hulp 

bieden aan mensen die geen inkomen dus geen eten 

hebben. Elke dag gaat hij er met zijn team op uit om drinken 

en eten uit te delen. Omdat het om duizenden mannen, 

vrouwen en kinderen gaat is het letterlijk een druppel op de 

gloeiende plaat. Daarnaast zijn er de arbeiders uit de andere 

delen van India die  ook in Chennai werken.  Hun werk stopt 

meteen, ze staan letterlijk op straat. Treinen en bussen 

rijden niet. Ze willen naar huis maar kunnen niet weg. Elke 

dag trekt Lamech erop uit om ook deze groep mensen te 

helpen.  Velen zijn radeloos en besluiten te voet naar huis 

te gaan: vaak 1000 tot 1500 km verder en dat bij een voor 

de tijd van het jaar heel hoge temperatuur van 41 C!!    

 

Vier kinderen grootgebracht maar nu in de 
steek gelaten  
Verdrietig vertelt Gunum haar verhaal. Ze is nu 63 jaar en 

heeft samen met haar man 4 kinderen gekregen: een jongen 

en drie meisjes. Door het inkomen van haar man konden ze 

een eenvoudig huisje huren. Elke dag was er eten. De 

kinderen gingen naar school. De ellende begint wanneer 

haar man ziek wordt en sterft. De zoon heeft gelukkig werk 

en zorgt dat het huishouden draaiende blijft. Helaas niet 

voor lang. De zoon krijgt een ongeluk en overlijdt ter plekke. 

Inmiddels zijn de drie dochters getrouwd. Helaas wil geen 

van de schoonzoons Gunam in huis nemen. 

 

  

 

          
             Pioneer Trad deelt voedsel uit 
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De drie dochters protesteren maar 

weten ook, dat ze als vrouw niets 

te vertellen hebben.: de man 

beslist. Ze komt op straat terecht.  

Verdrietig en vervuild met alleen 

een klein tasje wordt ze gevon- 

den en liefdevol  opgenomen in 

onze opvang voor daklozen. Hier is 

ze gelukkig, maar het knaagt aan 

haar, dat haar kinderen haar zo in 

de steek gelaten hebben. 

                     

       
         Naschoolse opvang  

 

Wat zijn ze blij, nu er eindelijk in ons centrum voor daklozen een 

geiser en een wasbak is geplaatst: er is warm water om je te 

wassen.  

 

                                                     
Opgroeien in een sloppenwijk 
Lopend door een sloppenwijk ben je alleen bezig 

met het moment: geen straat, maar een paadje 

vol plastic met een open riool ernaast. De 

eindeloze rijen bouwvallige hutjes gemaakt van 

wat planken, plastic, karton en een enkele 

golfplaat vormen het decor waarin een kind hier 

opgroeit. Van enige privacy is geen sprake, 

regen heeft er vrij spel, alsook ongedierte en 

muggen. Vrouwen koken op straat op houtvuur, 

je ruikt de ongezonde walm. De statistieken 

laten zien, dat er heel veel kinderen onder de 

vijf jaar overlijden: ziekte, eenzijdig voedsel, 

slechte hygiëne, geen medische zorg. Sommige 

ouders verdienen dagelijks een kleinigheid 

maar vaak worden kinderen erop uitgestuurd 

om geld te vragen aan voorbijgangers. Ze staan 

naast je auto  als je even moet  wachten  in de 

file of voor een stoplicht. Kindertjes op blote 

voeten, vuile  kleren  en grote vragende ogen. 

Wij hebben in  deze wijk een naschoolse opvang 

waar   kinderen  na  schooltijd   onder 

begeleiding van een paar juffen huiswerk 

maken.   
 
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 

  

Ook als een kind   moeite  heeft  met z’n  huiswerk,   

kan een juffie helpen. Tafels en stoelen staan hier  

niet, ieder kind zit op de vloer  en voorovergebogen   

op de knieën maken ze hun huiswerk.   Hoe  dichter 

op  elkaar hoe  meer  plaats moet je  maar denken. 

Het zijn kinderen  als ieder ander kind,  maar met    

een hemelsbreed verschil in achtergrond.        

In de morgen is er in hetzelfde zaaltje een ‘daycare’, 

een  soort  crèche,  waar  kleine  kinderen hartelijk   

worden ontvangen door onze ‘oppas moeders’.  De 

eigen  moeders mogen ook komen.  Vaak wordt er  

een praatje   gemaakt,  hoe ze in hun armoedige 

omstandigheid toch goed op  de hygiëne moeten   

letten. Met de kinderen worden er  liedjes gezongen,  

spelletjes  gedaan  en natuurlijk  is  er dan tegen 

twaalf uur een  heerlijke  maaltijd  voor  iedereen.    

Zo krijgen  deze  kleintjes  toch  minstens eenmaal 

per dag een gezonde maaltijd.  

 

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 
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Mw. J. Van Nieuwkerk-Smelt  
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