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Beste vriend(in) van de Stichting Thomas,
Met genoegen presenteren wij u deze nieuwsbrief, waarin wij u vertellen over ons recente
werkbezoek in februari 2013 aan India.
Ziekenhuis
Het gebouw staat er: imposant met prachtige en felle
kleuren. Een dienstdoende arts is 24 uur aanwezig voor
poliklinische hulp. De opname van patiënten begint als de
eerste
noodzakelijke
apparatuur
zoals
scan
en
röntgenapparaat aangeschaft is. De actie verkoop CD,
uitgebracht door Wil Sik, is hiervoor bestemd.
Muurschilderingen
Ons bestuurslid Greetje Baars, beeldend kunstenaar
heeft in het ziekenhuis en kinderhuis prachtige
muurschilderingen gemaakt.
Kinderhuis
Op het ziekenhuisterrein is het voormalige gebouw van
de verpleegstersopleiding ingericht als kinderhuis. Voor
de kinderen die hier zijn komen wonen, hebben we
bedden, linnengoed, handdoeken etc. gekocht.
Onze twee bestuursleden Swanny Oosterhof en Greetje
Baars hebben een maand in het ziekenhuis en kinderhuis
gewerkt. Swanny is verpleegkundige. Zij heeft bij de
verpleegstersopleiding lessen gegeven op het gebied van hygiëne
en verpleging. Samen hebben zij instructie en advies gegeven voor
de inrichting van het kinderhuis
Schooltje
Vanuit Nederland hebben we lesmateriaal, speelgoed en veel lego
meegenomen voor ons schooltje in Kelambakkam. De kinderen
genieten van het onderwijs. In de toekomst willen we dit gebouw
multifunctioneel maken door buiten de schooltijden een naaiatelier
met een cursus voor kansarme vrouwen te beginnen.
Weduwen
Evenals in voorafgaande jaren hebben we middagen georganiseerd
voor de meer dan 400 weduwen die we onderhouden met
voedselpakketten, kleding en medische hulp. Elk jaar zijn we weer
ontroerd als we die blijde gezichten zien van deze vergeten en
veelal geminachte vrouwen
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Truitjes
Een mevrouw uit Wierden heeft
leuke truitjes voor de kinderen
van ons kinderhuis in Kerala
gebreid. Het was voor ons
spannend of deze fleurige truitjes
in de smaak zouden vallen.
Tijdens ons bezoek kreeg elk kind
een truitje. Wat een succes! Ze
vonden ze geweldig en dragen
deze graag als het s’ morgens en
s’ avonds iets koeler is.

Medische hulp
Voor de daklozen wordt regelmatig een Medical Camp georganiseerd waarbij een dokter en onze
verpleegsters in opleiding aanwezig zijn. De allerarmsten krijgen gratis medicijnen en kleding.
Eén van onze sponsorkinderen is onlangs met succes geopereerd aan een ernstige
middenoorontsteking. Voor de komende maand staan twee operaties gepland: een sponsorkind voor
een longoperatie en de moeder van een sponsorkind staat op de wachtlijst voor een oogoperatie.
Onderwijs
Ook dit jaar heeft Ria de Vries les gegeven aan
theologiestudenten van het Hindustan Bible
College and Institute in Chennai. Opnieuw
hebben wij een aantal studenten financieel
kunnen steunen.

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

Weeshuis
Ieder jaar brengen we een bezoekje aan Peace
Home, één van de vele weeshuizen in Chennai.
De directrice, ooit zelf opgegroeid in een weeshuis,
heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.
De kinderen zijn dan ook niet gewend om iets voor
zichzelf te krijgen.
Bij ons bezoek hebben wij speelgoed voor de
kleintjes meegebracht en voor de oudere kinderen
een fleurige eigen emmer voor het baden. Het raakt
ons om te zien hoe blij ieder kind met een
kleinigheid is
Sponsorkinderen
Tijdens ons werkbezoek voeren we met ieder kind
een persoonlijk gesprek. Dit zijn bijzondere momenten. We zijn dankbaar, dat wij door uw steun
kansarme kinderen een toekomst kunnen geven.
Toch zijn we soms ook teleurgesteld als een kind
niet naar school wil gaan of anderszins niet meewerkt. In een paar gevallen is hierdoor de sponsoring beëindigd.
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