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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.  

Deze nieuwsbrief  wordt getekend door de wereldwijde pandemie Covid-19.  

 

Corona  
Dit verwoestende virus heeft in India heel hard toe- 

geslagen. Het zijn ook met name de daklozen die erg 

getroffen worden. Tijdens de totale lockdown viel er niet veel 

te bedelen of een handeltje op heel kleine schaal te drijven: 

totaal geen inkomsten om het dagelijks voedsel te kopen.  

Onze contactpersoon Lamech is in de eerste periode van de 

pandemie zelf getroffen door het virus. Na een ziekenhuis 

opname is hij gelukkig weer goed hersteld. Elke dag trekt 

hij er op uit om de meest kwetsbaren te vinden en wat eten 

en water te geven. Het is treurig te zien hoe ouderen op 

straat leven en nu totaal niets meer hebben.  

 

Alex 

Een van hen is Alex, een gehandicapte man. Jaren geleden 

werd hij door een beroerte getroffen en raakte aan beide 

benen verlamd. Voor zijn familie werd hij een grote last en 

zo belandt hij op straat. Niemand die naar hem omkijkt. Zo 

treft Lamech hem aan. Op een trottoir in een desolate 

toestand: dagelijks een paar maal op handen en knieën 

kruipend probeert hij een was-en toiletruimte te bereiken. 

Dankzij een paar welkome giften konden wij een driewieler 

voor hem kopen. Wat is hij blij, dat er toch nog mensen zijn 

die naar hem omkijken: dit had hij nooit kunnen bedenken. 

Lamech gaat elke dag bij hem ‘langs’ om eten en warme 

thee te brengen. Omdat Alex op straat ‘leeft’ heeft hij geen 

plek om te schuilen. We hebben een blauw zeildoek gekocht 

en dit op een trottoir aan de ene kant aan een muur 

vastgemaakt en aan de andere kant aan een boom. Dit is 

zijn ‘huis’ waar hij beschermd is tegen de regen maar niet 

tegen de muskieten en de kou.   

 

Regentijd 

Het najaar is de tijd in India van hevige regenbuien: een 

moeilijke tijd voor de daklozen. Lamech heeft 200 paraplus 

gekocht en die uitgedeeld: blijde gezichten kijken ons aan 

op de foto’s.  

 

  
      

         
                Lamech deelt voedsel uit 

 

        

         
                          Een blijde Alex 

          ’ 

                                

  

                      
                        De enige beschutting 

http://www.stichtingthomas.nl/
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Sponsorkinderen 

Mede door de online lessen die de 
kinderen nu volgen en de stijgende 
kosten voor voedsel hebben wij 
helaas de kosten voor een nieuwe 
sponsoring moeten verhogen naar 
€ 30,--. 

   
                 Nog een straatbeeld 

   

 

                                      
                                                Bewoners van de geriatrische afdeling 

           

 
De Tweelingen 
Ook wil ik twee tweelingen aan u voorstellen. 

Ze zijn respectievelijk 11 en 14 jaar oud.  

Onze contactpersoon dominee Sahayadas 

kwam via hun grootouders met hen in contact. 

De ouders van de meisjes zijn niet in staat 

goed voor deze vier kwetsbare meisjes te 

zorgen. . Vader is een dronkaard en brengt 

vaak dronken vrienden mee naar huis. Dit is 

een zorgwekkende toestand. Ook moeder 

zoekt vaak haar ‘vertier’ buitenshuis. Als het 

thuis helemaal uit de hand loopt, gaan de 

meisjes naar hun grootouders. Hier zijn ze 

veilig. Helaas staat vader daar regelmatig aan 

de deur om zijn dochters weer op te halen.  

De meisjes kunnen alle vier erg goed leren. 

Onze stichting biedt hulp zodat ze naar school 

kunnen gaan en zorgt voor hun schoolboeken, 

kleding en vaak eten. Dominee Sahayadas 

houdt de situatie goed in de gaten en grijpt in 

als het verkeerd dreigt te gaan.  
 

Dankzij uw financiële steun kunnen wij dit werk 

blijven voortzetten. Vooral nu hebben we deze 

hard nodig om wat extra hulp te bieden. 
 
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede 

mogelijk gemaakt door: 
 

  

Geriatrische Afdeling  

Inmiddels verblijven 13 oude mannen en vrouwen  

met een  zwakke  gezondheid in onze geriatrische 

afdeling op het ziekenhuisterrein. Dit zijn eenzame 

mensen die op straat leefden. Tijdens het uitdelen     

van eten kwam Lamech met hen in aanraking. Ze 

‘genieten’  nu van alle aandacht die ze nu krijgen.     

De kinderen in ons kindertehuis vinden het gezellig  

om met hen een praatje te maken en voor hen te 

zingen.  Wat een  verandering  voor deze  door   

iedereen geminachte mensen!  Lamech zorgt voor   

dag invulling zoals schoffelen in de tuin, de kippen 

eten geven etc. Wat doen bed, bad en brood maar 

zeker ook aandacht en liefde veel!                        

Tuin 
In deze maand wordt ook de tuin op het ziekenhuis- 
terrein weer  klaar gemaakt voor het planten van de    
rijst  Eerst moet de grond weer egaal gemaakt worden 
daarna  volgt de  bevloeiing  en dan wordt er geplant.    
We hopen  ook nu  weer op  een goede  opbrengst      
zodat de kinderen en ouderen straks weer kunnen 
genieten van hun ‘eigen ‘rijst 
 

 

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 

Coördinator projecten 

Dr. M.G. de Vries-Smelt                                      
                                                                                                                                                                                          
De Stichting Thomas heeft de ANBI-status. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar   

  


