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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
ontwikkelingen van ons werk in India.

Ambulance
In onze vorige Nieuwsbrief vertelden we, dat we de
ambulance konden bestellen dankzij giften.
Hier is hij dan!
De ambulance doet elke dag dienst. ’s Morgens vroeg
vertrekt de bus met de medicijnen om naar de afgelegen
dorpen te gaan. Dit zijn dorpen waar geen medische
voorziening is, de mensen zijn arm en een ziekenhuis in de
grote stad is ver weg.
Samen met een paar verpleegsters die we zelf opgeleid
hebben, gaat de arts op weg. De ambulance is een goed
geoutilleerde
rijdende polikliniek met een klein
laboratorium. Er wordt spreekuur gehouden in de open
lucht. Als iemand echt heel arm is worden er gratis
medicijnen gegeven anders wordt er een klein bedrag
berekend

Wateroverlast
Na de grote overstroming in november zijn ook twee van
onze sponsorkinderen en hun moeder ernstig gedupeerd
geraakt. Hun hutje met lemen muren en een dak van
bananen bladeren is ingestort en onbewoonbaar geworden.
De jongens hebben kartonnen platen tegen de gaten in de
muren gelegd omdat er 's nachts giftige slangen binnen
kunnen komen. Dankzij een paar donaties kunnen we
gelukkig hulp bieden: er wordt op een hogere plek een
eenvoudig huisje met een goed dak gebouwd.

Kinderhuis
Op het terrein van het ziekenhuis staat ook ons
kindertehuis. Hier wonen 14 jongens en meisjes. Het zijn
blije kinderen en samen hebben ze veel
plezier. Ze
vinden het allemaal fijn om naar school te gaan. We
zorgen ervoor, dat ze gezonde voeding krijgen.
Omdat melk behoorlijk duur is in India, wordt er
binnenkort een koe gekocht die in de toekomst melk kan
geven voor het kindertehuis. Onze tuinman die op het
terrein woont en werkt zal met heel veel liefde onze
tehuiskoe verzorgen!
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Een middagje uit !
We hebben de kinderen van ons
kinderhuis dat op het ziekenhuis
terrein staat getrakteerd op een
middagje uit.
Dat
was
een
bijzondere
verrassing. Met een aantal riksja's
reden we naar een restaurant in
een naburig dorp. Ze keken hun
ogen uit omdat ze nog nooit in
een restaurant geweest waren.
We zagen alleen maar blije en
verbaasde gezichten. Met de ranja
en iets lekkers erbij werd deze
middag een heus feestje.

Ons tehuis voor oudere daklozen

Nieuwe doktoren voor ons ziekenhuis.
Om nog meer patiënten een goede medische
verzorging te bieden, zijn er begin dit jaar
twee nieuwe artsen in ons ziekenhuis
aangesteld. Dit is een hele aanwinst. Er is dag
en nacht een algemene arts aanwezig voor alle
dringende en spoedeisende gevallen. De
tweede arts is een intensive care specialist. Dit
betekent dat nu ernstig zieke patiënten
opgenomen kunnen worden.
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Tijdens het werkbezoek in januari bezoeken we tegen
de avond ons tehuis waar 60 oudere mannen en
vrouwen een onderdak hebben. Dit zijn mensen die
zelf geen eigen thuis hebben. Tot voor kort zwierven
ze op straat en sliepen ’s nachts onder een brug of
onder een stuk plastic. Elke dag krijgen ze hier hun
eten en drinken. Het jarenlang op straat leven heeft
z’n tol geëist. Vaak is hun lichamelijke conditie slecht.
Sommigen kunnen nog een stukje lopen anderen zijn
gehandicapt en kunnen niet meer naar buiten. Zij
blijven de hele dag in dit tehuis en hebben het met
elkaar gezellig. De anderen gaan de straat op en
proberen iets te verdienen met de verkoop van
kaarten en enveloppen. Er is een ruimte waar de
mannen slapen en een grote kamer voor de vrouwen.
Hier eten en slapen ze op een matje op de grond. Ze
zijn dankbaar dat er liefde, aandacht en verzorging
aan hen gegeven wordt.
Dankzij uw financiële steun kunnen wij dit werk
blijven voortzetten
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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
Coördinator projecten
Dr. M.G. de Vries-Smelt
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