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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.

Van hut naar huis
Dankzij een mooie gift is er
een nieuw onderkomen
gebouwd voor onze twee sponsorkinderen en hun moeder.
In november vorig jaar is hun primitieve hut door
wateroverlast helemaal ingestort en onbewoonbaar
geworden. Het is nu een ‘echt’ huisje met toilet geworden:
er zit een goed dak op en er is een stevige fundering
geplaatst. Wat zijn ze blij dat ze letterlijk weer een dak
boven hun hoofd hebben. Omdat het geheel toch wat
duurder uitviel, hebben ze nog geen elektriciteit. We
wachten of daarvoor nog extra giften binnen komen.

Lenin en Buvaneswar voor hun nieuwe huis

Onze nieuwe aanwinst
De opbrengst van een autowasdag op een heel koude dag
in april heeft genoeg geld opgebracht om een koe en zelfs
haar kalfje te kunnen kopen. Ook was er geld over voor
een check-up door een veearts en goed en voedzaam voer
voor de eerste maanden.
De koe graast op het terrein van het ziekenhuis en de melk
is bestemd voor onze kinderen in ons tehuis. De kinderen
hebben allemaal een taak om te helpen bij de verzorging
van deze prachtige dieren. Zowel de moeder als haar kalf
hebben van de kinderen namen gekregen.
Wat zijn ze er blij mee!!

Jeena
Als Jeena 10 jaar is komt ze in ons sponsorplan: een
keerpunt in het moeizame leven van haar moeder, broertje
en haarzelf. Vader is lang geleden bij een ongeluk in een
steengroeve omgekomen. Moeder verdient zo af en toe iets
met schoonmaakwerk maar kan haar gezin niet
onderhouden. Alle drie zijn ze ondervoed en hebben
astmatische klachten. Het gezin woont in een hutje met
een dak van palmbladeren Door onze hulp ziet Jeena er nu
gezond uit. Op school blinkt ze uit. De docenten hebben
hoge verwachtingen van haar en dit leerjaar sloot ze af
met de hoogste cijfers. Iedereen in haar dorp was trots
omdat een arm kind dit mooie resultaat bereikte vanuit
zo'n treurige achtergrond. Een sponsoring biedt hoop en
toekomst en verandert levens.
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Peace Home
Ieder jaar als we in India zijn,
bezoeken wij Peace Home. Dit is
een
kindertehuis
waar
60
kinderen: jongens en meisjes
wonen. Sedert een aantal jaren
betalen we de studie voor een
tweetal jonge mensen. Als ze
afgestudeerd zijn en een goede
baan gevonden hebben , vraagt
de moeder van het tehuis ons om
nieuwe jongelui
financieel te
ondersteunen.
Mag ik daarom aan u voorstellen:

Manjuela
Tijdens de tsunami in 2004 zijn al

haar familieleden verdronken of vermist.
Een hulpverlener vond haar moederziel alleen en in
een slechte lichamelijke conditie op het strand. Hij
bracht haar naar Peace Home. Zelf heeft ze geen
enkele herinnering aan deze ingrijpende periode.
Ze volgt nu een tweejarige opleiding.

Austin

Oproep voor sponsoring.
Thamizharasan is 11 jaar oud. Hij woonde
samen met zijn ouders en zusje in een dorpje.
Vader wordt ziek en sterft, moeder blijft achter
met grote financiële problemen. Via de
dominee wordt hij liefdevol opgenomen in ons
kindertehuis. Hij voelt zich hier erg thuis en is
blij, dat hij naar school kan gaan en goed eten
krijgt. Het gaat goed op school. We zijn
allemaal trots op hem, maar zoeken nu een
sponsor voor zijn onkosten:
maandelijks € 27,50
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Tijdens ons bezoek in januari ontmoeten wij Austin:
een intelligente jongen van 17 jaar. Hij vertelt ons
zijn verhaal. Negen jaar geleden stief zijn vader aan
tuberculose. Zijn moeder bleef ontredderd achter.
Ze had geen geld voor voedsel en huur en werd depressief. Een dominee in hun dorp hoorde van deze
moeilijke situatie en bracht Austin naar Peace Home,
waar hij ‘een nieuw leven met veel aandacht’ heeft.
Met goed gevolg heeft Austin de middelbare school
afgerond en wil graag een opleiding verpleegkunde
volgen. Zijn moeder is nog steeds psychisch ziek,
maar na afronding van zijn studie wil hij graag voor
haar zorgen.
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. J. Vijfvinkel
Coördinator projecten
Dr. M.G. de Vries-Smelt

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