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Beste vriend(in) van de Stichting Thomas,
Met genoegen bieden wij ook nu weer onze nieuwsbrief aan waarin wij enkele impressies weergeven
van ons werkbezoek afgelopen februari.
De eerste dag
De dag na aankomst maken we om te acclimatiseren een
uitstapje naar Pulicat
(60 km boven Chennai ). We
bezoeken er een Nederlandse VOC begraafplaats uit begin
1600. We sluiten de dag af met een boottochtje op het
nabij gelegen meer en genieten van zoveel vogels die hier
leven. Teruglopend naar de auto zien we een oude vrouw
op straat liggen, eenzaam en verlaten. Haar schamele
bezittingen liggen in een geknoopte doek naast haar. Het is
steeds weer schokkend om iemand zo aan te treffen en ..
ons leuke dagje-uit-gevoel ebt weg. We beseffen des te
meer dat we gekomen zijn om iets voor de allerarmsten te
betekenen.
Mythili
Mythili is een jonge weduwe. Haar overleden man liet haar
achter met schulden. Door haar schoonfamilie is ze
verstoten. Met haar dochtertje woont ze in één van de
slums van Chennai. Ze heeft een eigen bedrijfje waar
onderdelen van rubber voor de industrie worden gemaakt.
Door een extra ondersteuning van onze stichting heeft ze
een aanbetaling voor een tweede machine kunnen doen.
Ze heeft zelfs twee jongens in dienst. Zo wordt er 24 uur
per etmaal gewerkt. Het is geweldig om te zien, hoe deze
jonge vrouw ondanks alle tegenslag in haar leven toch
weet te overleven in deze harde maatschappij.
Een dak boven het hoofd
Wat zijn we blij, dat er nu eindelijk een onderkomen is
voor een aantal oudere mannen en vrouwen: mensen naar
wie niemand omkeek, mensen die op straat leefden.
Het stadsbestuur heeft na veel onderhandelingen met onze
contactpersoon Lamech een onderkomen ter beschikking
gesteld. Hier wonen ongeveer 40 ouderen. Veel meubilair
is er niet. Ze slapen en zitten op matjes op de grond. Maar
wat zijn ze blij, dat er mede door onze steun voor hen
gezorgd wordt: elke dag eten en drinken en wat zo
belangrijk is aandacht en liefde!
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Naschoolse opvang
In India is er na schooltijd
huiswerkbegeleiding in een groep.
De schoolklassen zijn daar groot.
Hierdoor is er weinig tijd voor
persoonlijke aandacht. En hoe
moet je thuis huiswerk maken,
wanneer het om 6 uur donker
wordt en er in de hut waar je
woont geen elektrisch licht is?
Zittend op de grond maak je elke
dag onder begeleiding je huiswerk
Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd. Wij kunnen een
paar
van
deze
naschoolse
projecten financieel ondersteunen
in de slums van Chennai.

De moestuin
In de tuin naast ons ziekenhuis worden dit seizoen
voor het eerst pindaplanten verbouwd. De plant
wordt ± 40 cm hoog. Er komen kleine gele bloemen
aan die naar beneden groeien, terug in de grond.
Daar groeit er een vruchtje aan:de pindadop. Hierin
gaan pinda's groeien. We kijken vol bewondering
naar het prachtige veld. Maar er zijn zorgen over .....
apen. Nou ja,een paar apen denk je, dat is toch niet
zo erg? Dan komen ze eraan. Het is alsof het gaat
waaien, de grond dreunt. Een twintigtal behoorlijk
grote apen vernielt in razend tempo een aantal
prachtige planten. Elke avond tegen zonsondergang
komen ze langs. We zijn beduusd en teleurgesteld.
Ambili en haar kinderen.
Ambili, de moeder van 2 sponsorkinderen, is
ernstig ziek. Ze heeft kanker. Haar dochter
Aswathy
heeft
ernstige
hartproblemen,
waarvoor zij een hartoperatie moet ondergaan.
Gelukkig zijn wij in staat om vanuit ons
Medisch Fonds de noodzakelijke medische hulp
te betalen.
.
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt
mede mogelijk gemaakt door

Giften
Wilt u bij het overmaken uw postcode vermelden,
omdat sinds de invoering van IBAN uw adres niet
meer wordt weergegeven.
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
Mw. F.W. Sik-de Jonge
Coördinator projecten
Dr. M.G. de Vries-Smelt
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