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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. Ook deze nieuwsbrief over onze projecten in India wordt 

grotendeels getekend door de wereldwijde pandemie van Covid-19. 

 

De Pandemie   
Helaas konden we door alle reisbeperkingen dit voorjaar 

geen werkbezoek aan onze     projecten brengen. De tweede 

golf van dit verwoestende virus heeft India heel erg 

getroffen. Gelukkig kunnen we door mailen, appen en bellen 

dagelijks contact hebben met onze drie contactpersonen. 

We worden dagelijks geconfronteerd met beelden van 

wanhopige, zieke mensen voor wie geen ziekenhuisbed 

beschikbaar is, mensen die honger hebben, mensen die 

geen medicijnen hebben. Heel schrijnend en uitzichtloos is 

deze situatie van zoveel mensen die op straat leven: 

mensen die niet geregistreerd zijn bij de overheid en daarom 

geen toegang tot vaccinatie hebben. Onze contactpersoon 

Lamech, die in de beginperiode zelf besmet is geweest met 

corona en in het ziekenhuis heeft gelegen is gelukkig weer 

hersteld. Door de volledige lock down op dit moment is het 

voor daklozen moeilijk iets te verdienen, hun kleine ‘zaakjes’ 

zoals ballonnen en kaarten verkopen leveren niets meer op. 

Het leven ligt stil en zelfs bedelen brengt niets meer 

op!!Dagelijks trekt Lamech er met zijn team op uit om de 

allerarmsten op de straten van Chennai op te zoeken. Elke 

ochtend vroeg gaat hij naar de trottoirs waar de mensen 

‘wonen’ en deelt hij drinken uit, meestal een kop thee met 

een biscuitje voor een paar honderd mensen. In de loop van 

de dag probeert hij om nog weer eens eten uit te delen. 

Inmiddels hebben een paar oudere en gehandicapte mensen 

een onderkomen gekregen in onze geriatrische afdeling op 

het ziekenhuisterrein: een bed-, bad-, brood- en 

medicijnvoorziening in een liefdevolle omgeving maar 

aandacht voor eenieder 

Onze kinderen 
Onze kinderen in het ‘home’ op het ziekenhuisterrein maken 

het allemaal goed. De scholen zijn nog steeds gesloten en 

ze volgen online hun lessen. Omdat ze elkaar hebben, 

vermaken zij zich de hele dag goed. Af en toe lopen ze even 

met hun ‘warden’, dat is iemand die de zorg voor hen heeft, 

de geriatrische afdeling van ons ziekenhuis binnen om een 

liedje te zingen of om een tekening die ze gemaakt hebben, 

te laten zien. Ook dat geeft fleur aan deze eenzame, oude 

mensen. 

  

  

 
                    

        
                          Leven op straat 

                                       

                         
John brengt elke maand voedsel rond bij de 

weduwen en gezinnen die we ondersteunen           

 

               

             
Kinderen van het tehuis en creatieve kinderen op 

straat 
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Ook goed nieuws    
Gelukkig hebben we ook goede 

berichten.Een aantal kinderen dat 

van ons financiële steun kreeg voor 

hun studie heeft inmiddels een 

einddiploma op zak. Zoals 

verpleegkunde, techniek, 

automontage, ICT. Ze kunnen nu 

uitzien naar een baan en 

onafhankelijk zijn.Wat zijn ze hun 

sponsoren in Holland dankbaar. 

Door hun steun en aandacht 

hebben deze jonge mensen een 

goede toekomst.    
                

    
        Trots laten zij hun werk zien 

     

       

 

 
              In ons ziekenhuis wordt gevaccineerd tegen covid-19 

  

Kinderen snakken naar creativiteit 
Lamech maakt zich veel zorgen om de kinderen 

die op straat leven: ze zien hun wanhopige 

vader en moeder, uitgeputte mensen, wanhoop 

bepaalt hun leven. Wat zijn ze blij als ze Lamech 

zien: ze noemen hem de ‘foodman’, (de 

voedselman).Hij probeert op verschillende 

manieren hun aandacht te vangen. Zo heeft hij 

papier en kleurpotloden gekocht en laat 

kinderen een tekening maken, zingt liedjes met 

hen, speelt spelletjes en geeft eten om hun 

hongerige magen te vullen: even iets anders, 

een beetje kleur in hun leven. De volgende dag 

moeten de kinderen laten zien dat ze alles 

gekleurd hebben. Zo ja, dan krijgen ze als taak 

een schriftje, waarin ze cijfers moeten 

overtrekken. Hun beloning is dan: een potlood 

en een puntenslijper: ze zijn ‘super happy’.  
 

 
Deze uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 

  

Een gruwelijk, maar waar gebeurd verhaal. 
Twee meisjes, 10 en 12 jaar oud, wonen bij hun 

grootmoeder.  Hun  ouders  hadden  een  slecht   

huwelijk en er was vaak ruzie. Ook 5 jaar geleden, 

er was net een baby geboren, een jongetje. Er was 

weer ruzie: moeder overgoot zichzelf met kerosine 

en stak zichzelf in brand. Vader probeerde haar te 

redden, maar zijn kleren vlogen in brand. Binnen    

een paar minuten waren alle drie dood.  

Beide meisjes hebben dit meegemaakt. Ze wonen    

nu bij de moeder van vader in een  bouwvallige hut. 

Grootmoeder is oud en kan niet  meer werken. De 

nood is hoog. Als stichting hebben we besloten deze 

meisjes te ondersteunen met voedsel, kleding en 

scholing. Ook voor grootmoeder wordt gezorgd. 

 

Dankzij uw  financiële  steun,  waarvoor wij u  

hartelijk danken, kunnen wij dit werk  blijven 

voortzetten.  

 

Het bestuur van de Stichting Thomas 
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