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BELEIDSPLAN 2020 STICHTING THOMAS
Het beleidsplan is gebaseerd op het algemeen beleidsplan 2018-2023.
Dit beleidsplan is de basis voor de begroting van dit jaar.

Activiteiten in Nederland
PR:
Website volgens de wet- en regelgeving geldend voor ANBI’s.
Nieuwsbrief: verschijning in voorjaar en najaar.
Actualiseren van informatiepakket
Contact met kerken. Deelname aan speciale diensten, welke voornamelijk
plaatsvinden via persoonlijke contacten
Fondswerving

Activiteiten in India
Pioneer Trad Contactpersoon: Dr. Lamech Inbaraj

Ziekenhuis in Vadamadurai.
De exploitatie van het in 2012 gereedgekomen ziekenhuis is de verantwoordelijkheid
van Pioneer Trad.
Medische Zorg
Er is een uitgebreide medische hulppost met mogelijkheden voor kleine chirurgie.
Deze voorziening blijven we ondersteunen.
Verpleegstersopleiding. De opleiding wordt onder verantwoordelijkheid van Pioneer
Trad, voortgezet.
Met Dr. Lamech worden de mogelijkheden onderzocht om de beschikbare ruimte in
het ziekenhuis te gebruiken.
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Kindertehuis op ziekenhuisterrein in Vadamadurai
De exploitatie van het kindertehuis valt onder de verantwoordelijkheid van Pioneer
Trad. Het kindertehuis ontvangt van ons een maandelijkse bijdrage voor de
exploitatiekosten.
Sponsor kinderen
Het project sponsor kinderen wordt voortgezet.
Geriatrische afdeling
De afdeling voorziet in een behoefte en wordt voortgezet. De toegezegde financiële
subsidie van de overheid is in 2019 niet betaald. Een sponsor is bereid om het
financiële gat tijdelijk op te vullen.
Microkrediet voor vrouwen
De echtgenote van Dr. Lamech, Dr. Jasmine Lydia heeft een project microkrediet
opgezet voor kansarme vrouwen. Door het verlenen van microkredieten krijgen
vrouwen de kans een eigen ‘zaakje’ te beginnen. Hoe trots zijn deze vrouwen op hun
verworven zelfstandigheid en eigenwaarde.
VBS. (Vakantie Bijbelschool)
Ondersteuning van de jaarlijkse VBS in de zomervakantie wordt voortgezet.
Het beschikbare budget hiervoor wordt verdeeld tussen Pioneer Trad, Kerusomen en
Concerns India.
Kerstgiften
Kerstgiften worden gegeven volgens een vastgesteld budget.
Het budget hiervoor wordt verdeeld tussen Pioneer Trad Concerns India en
Kerusomen.

Concerns India. Contactpersoon Dr. C.S.E. Ross
Kinderwerk
De ondersteuning van kinderen voor onderwijs, kleding en voeding wordt voortgezet.
In de begroting is een deel van het budget voor dit doel vastgelegd.
Studenten
Jonge mensen worden ondersteund in hun studie, zowel theologie studenten als
studenten die seculiere vakken studeren. Dit wordt voortgezet binnen het
vastgestelde budget.
Jonge christelijke gemeenten
Een aantal predikanten ontvangt financiële ondersteuning. Dit wordt voortgezet
binnen het vastgestelde budget.
Weduwen
De ondersteuning van weduwen wordt voortgezet.
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VBS (Vakantie Bijbelschool)
Ondersteuning van de jaarlijkse VBS in de zomervakantie wordt voortgezet.
Het budget, zoals begroot wordt verdeeld tussen Pioneer Trad, Kerusomen en
Concerns India.
Kerstgiften
Kerstgiften worden gegeven volgens vastgesteld budget.
Het budget, zoals begroot, wordt verdeeld tussen Pioneer Trad,Concerns India.en
Kerusomen.
Medische voorziening
Enkele predikanten en een predikantsvouw met een chronische aandoening krijgen
financiële ondersteuning.
Sponsor kinderen.
Project sponsor kinderen wordt voortgezet.

Kerusomen Contactpersoon Ds Sahayadas Simon
Kindertehuis
De verantwoordelijkheid voor het kindertehuis valt onder de verantwoordelijkheid van
Kerusomen.
Naaimachine project Mr. Gerrit Tailoring Institute
Dit project wordt voortgezet en is zelfvoorzienend, Dit behalve de kosten voor
elektriciteit die ook komend jaar door de Stichting Thomas betaald wordt.
Ondersteuning predikanten en weduwen.
Ondersteuning wordt voortgezet.
Deze ondersteuning wordt gedekt uit het budget en door geoormerkte giften voor
weduwen.
Sponsor kinderen
Project sponsor kinderen wordt voortgezet.
Kerstgiften
Kerstgiften worden gegeven volgens vastgesteld budget.
Dit budget, zoals begroot, wordt verdeeld tussen Pioneer Trad, Concerns India en
Kerusomen.

Hindustan Bible College & Institute (HBI)
Jaarlijks wordt, tijdens de periode van lesgeven door Dr. M.G. de Vries, door een
daartoe ingestelde commissie, voor een aantal studenten een studietoelage
vastgesteld. Deze dient binnen de vastgestelde begroting te blijven.
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Algemeen
Project sponsor kinderen is 1 project, dat verdeeld is over de 3 stichtingen.
Voor elk kind is er een sponsorouder.
Coördinator sponsorkinderen: mevrouw J. van Nieuwkerk-Smelt.
De VBS is 1 project en vormt 1 post op de begroting. Het bedrag wordt, gerekend
naar de omvang van elke stichting, over de 3 stichtingen verdeeld.
Kerstgiften
De kerstgiften vormen 1 project. Het bedrag wordt, gerekend naar de omvang van
elke stichting over de 3 stichtingen verdeeld.
Projecten
De lopende projecten blijven we komend jaar ondersteunen, er worden geen nieuwe
projecten gepland.

Beleidsplan is vastgesteld op de bestuursvergadering dd. 12 maart 2020.
Drs. W. Chr. F. de Vries
Voorzitter - secretaris

De Stichting Thomas is opgericht bij notariële acte op 16 mei 2002. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente
nr.8107093. De stichting heeft ten doel: het stichten, in stand houden en beheren van een fonds ten behoeve van hulpverlening middels
kleinschalige projecten in de regio Madras, India. De projecten richten zich op: sociale opvang, medische zorg, scholing en kennisoverdracht.
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