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Beste vriend(in) van de Stichting Thomas,
Met genoegen bieden wij ook nu weer onze nieuwsbrief aan, waarin u kunt lezen over het wel en wee
van ons werk in India tot nu toe.
Een student
Een veelbelovend student is Charles Grand John. Dankzij
de sponsoring van onze stichting kan hij zijn
doctoraalstudie theologie voortzetten. Naast zijn studie
houdt hij zich bezig met het componeren van religieuze
muziek. Met zijn mooie stem brengt hij graag zijn eigen
liederen ten gehore. Hij blinkt uit in zijn kennis van het
Hebreeuws. Ook maakt hij mooie gedichten. Onlangs heeft
hij zijn eigen bundel uitgegeven.
Charles is heel erg
dankbaar, dat hij met onze financiële steun zijn vele
talenten kan ontplooien en inzetten
Amrit Vidhya Seva (liefde, scholing en zorg)
Op het ziekenhuisterrein
staat het kindertehuis Amrit
Vidhya Seva. Hierin zijn 10 kinderen opgenomen. Er is een
echtpaar aangesteld om deze kinderen een echt warm
thuis te bieden. Er worden 5 kinderen financieel
ondersteund maar voor de andere vijf kinderen zoeken we
nog sponsors. We hebben deze kinderen toch opgevangen
omdat ze in verwaarloosde toestand helemaal aan hun lot
waren overgelaten. Door veel geduld, liefde en goede
voeding proberen we deze kinderen weer een gevoel van
warmte en veiligheid te geven. Hierop heeft elk kind toch
recht!!
Hierbij een foto van een paar kinderen

De meesten van onze sponsor
kinderen wonen in bouwvallige
hutjes. Tijdens de moesson
komt door zware regenval alles
onder water te staan
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Dit samen met de onhygiënische leefomstandigheden maakt dat de
kinderen vaak ziek zijn. Onze contactpersoon is heel wat keren met
een aantal kinderen naar de dokter geweest: ze hebben goede
medicijnen gekregen
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Een dak boven jouw hoofd
Alle sponsorkinderen wonen in
hutjes zonder elektra en stromend
water. Het dak bestaat uit een
constructie
van
bladeren
en
takken. Na een paar jaar is zo’n
constructie toe aan vervanging.
Ook deze hut is onbewoonbaar
geworden. In de regentijd stroomt
het water binnen door het lekke
dak. We hebben met een gift de
broertjes Lenin and Bhuvanesh
kunnen helpen met een nieuw
dak.

Medisch fonds
Vanuit ons medisch fonds hebben we weer een aantal kinderen kunnen helpen.
Datchayani kreeg ernstige hartproblemen. Na uitgebreid medisch onderzoek is ze met succes
geopereerd. Na een periode van revalidatie kan ze haar studie vervolgen. Ze is heel dankbaar voor
de hulp die wij konden bieden.
Saritha, een meisje van 8 jaar kreeg te maken met een dubbele breuk in de buikwand.
Ook zij is met succes geopereerd.
.
Medische apparatuur is nodig
De bouw van het ziekenhuis is gerealiseerd.
Echter om het ziekenhuis operationeel te maken
is er nog veel nodig, zoals medische apparatuur.
Momenteel hebben we als stichting niet de benodigde financiële middelen om alles aan te schaffen.
In de eerste plaats hebben we een scan en een
röntgenapparaat nodig. Daarnaast is er behoefte
aan alle verdere apparatuur voor de afdeling
kindergeneeskunde en verloskunde.
Werkbezoek
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van ons
werkbezoek in 2014
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Dankzij uw financiële steun kunnen wij dit werk
blijven voortzetten.
Het bestuur van de Stichting Thomas
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt
mede mogelijk gemaakt door

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. F.W. Sik-de Jonge
Coördinator projecten
Dr. M.G. de Vries-Smelt

De Stichting Thomas heeft de ANBI-status. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
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