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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.  

 

Kwetsbaarheid 
Elk jaar worden we weer opgeschrikt door langdurige regen 

met als gevolg wateroverlast die veel huizen van arme 

mensen verwoest. Er kwamen dit voorjaar beelden bij ons 

binnen van een grote overstroming waarvan ook kinderen 

die in ons adoptieplan zitten, slachtoffer werden. Hun hut is 

volledig verwoest. De kinderen zitten met hun moeder en 

oma letterlijk in de openlucht. Deze mensen zijn extra 

kwetsbaar vanwege het eenzijdige voedsel en dan ligt het 

besmettingsgevaar op de loer: denk maar aan open riolen, 

geen toiletten etc. Onze contactpersoon ds Ross is afgereisd 

naar het gebied om de schade op te nemen. Het dak van 

gevlochten bananenbladen is gedeeltelijk weggerot. De 

bamboepalen die het dak dragen zitten vol barsten en 

scheuren.  Dit betekent, dat er een geheel nieuwe hut 

gebouwd moet worden. En dan graag met een eigen toilet 

en een kraantje voor water. Dit om te voorkomen, dat 

moeder, oma en de twee kinderen in het nachtelijk donker 

op weg naar de openbare toiletruimte de kans lopen in 

handen te vallen van mannen met slechte bedoelingen. Met 

behulp van enkele giften zijn we erin geslaagd om een 

contract met een bouwbedrijfje af te sluiten. Inmiddels is de 

bouw begonnen: de vloer ligt er al in. We hopen dat we het 

voor elkaar krijgen deze moeder en haar kinderen een veilig 

dak boven hun hoofd te bieden: een menswaardige 

leefomgeving! Veel mensen, vooral arme mensen op het 

platteland in verafgelegen dorpjes zijn in velerlei opzicht 

kwetsbaar. In ons land is er een goedwerkend 

watermanagement, een goede infrastructuur en toch wel 

veel aandacht voor het individu en milieu. Vergeleken met 

zo veel andere landen is het leven hier goed: een goede 

gezondheidszorg, sociale voorzieningen etc. Vaak vinden we 

dit gewoon en vanzelfsprekend en vergeten dan snel hoe 

bevoorrecht we zijn vergeleken bij zoveel anderen. Tijdens 

ons werkbezoek in India komen we vaak in dorpen waar we 

geen enkele buitenlandse toerist tegen komen. Daar komen 

de meest schokkende beelden op je netvlies te staan en leer 

je wat echte armoede is. Er is in de steden wel 

gezondheidszorg. Voor de rijken zijn er goed geoutilleerde 

ziekenhuizen.  
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                  De hut is ‘total loss’ 
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Ziekenfondsen zoals bij ons zijn er 

niet: als je arm bent kom je in een 

regeringsziekenhuis met tientallen 

patiënten op een zaal te liggen. 

Maar vaak is de afstand naar een 

ziekenhuis te ver en blijven zieke 

mensen door gebrek aan geld 

gewoon thuis.  
    

 
     Ontmoeting in januari 2019  

                      Broer met twee  zussen als gezin voor hun ‘huis’ 

 

Een broer en drie zussen 
De vier kinderen groeien op in een liefdevol 

gezin. Moeder is lange tijd ziek geweest en de 

vader verzorgt haar, ondanks hun armoede zo 

goed mogelijk. Dan verslechtert de gezondheid 

van de moeder, ze raakt verlamd. Niet lang 

daarna overlijdt ze. De vader is wanhopig en 

kan het verlies van z'n vrouw niet verwerken. 

Na drie maanden pleegt hij zelfmoord. Vaders 

moeder is al oud en zij kan mede door 

geldgebrek niet meer de zorg voor haar vier 

kleinkinderen op zich nemen. Ze besluit om de 

kinderen naar een tehuis voor jongeren te 

sturen. In dergelijke instellingen moeten de 

kinderen in de vakantie naar huis (als ze een 

‘thuis’  hebben) zo niet dan worden ze gewoon 

op straat gezet en moeten dan zelf werk met 

eventueel onderdak zien te vinden. Meisjes 

vormen zo een gemakkelijk doelwit voor 

prostitutie. De kinderen vertellen, dat ze een 

vreselijk tijd gehad hebben in het tehuis.  In het 

diepste geheim besluiten ze te vluchten. Er 

lopen  in  de  avond  en  ook  in  nacht  zoveel  
 

De uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 

  

kinderen op  straat  dat ze  helemaal niet opvallen.  

Maar het wordt  moeilijk om aan eten en onderdak     t 

te   komen.   Uitgeput,  ergens   onder  een  afdak,    

worden ze door  onze pastor in zijn dorp gevonden.   

Ze zijn  dan  16-13-12-10 jaar  oud  en  worden  in     

ons adoptieplan  opgenomen.  We  zorgen,  dat  ze  

alle vier naar  school gaan, kleding en  eten krijgen. 

Ook  wordt er voor  oma  gezorgd. Zo kunnen deze  

kinderen terug naar  hun ‘ouderlijk’ huis’ waar oma  

nog steeds woont. De jongen is de oudste, hij voelt  

het als  zijn plicht om voor  zijn zusjes te zorgen en 

werkt  hard om  zijn opleiding  tot mechanicus af te 

ronden.   Samen  vormen  ze  een   onafscheidelijk 

‘gezinnetje’.De meisjes hebben hun schoolopleiding 

afgerond en hebben  een aardige baan.  Het oudste 

meisje is  inmiddels  getrouwd  en  woont met haar   

man en dochtertje dicht in de buurt. We hebben 10 

jaar  voor hen gezorgd.  Nu is de  tijd aangebroken,  

dat ze voor  zichzelf kunnen zorgen.  Als we tijdens   

ons werkbezoek in India zijn, brengen we altijd een 

bezoekje aan deze moedige jonge mensen.  

 

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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