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Beste vriend(in) van Stichting Thomas,
Met genoegen bieden wij u onze nieuwsbrief aan waarin u kunt lezen over onze recente activiteiten.
We beginnen met het verslag van een Nederlandse student.
Student bezoekt India
Bart Aangeenbrug wil na zijn HAVO examen
graag een werkbezoek brengen aan een
ontwikkelingsland. Hij klopt aan bij onze
stichting. Wij hebben hem in contact gebracht
met één van onze contactpersonen, dr. Lamech
Inbaraj. Bart trekt een maand met hem op en
keert enthousiast terug naar Nederland. Hij
geeft voor onze nieuwsbrief een korte
impressie:
‘Het leven blijkt zich voor een groot deel op
straat af te spelen. Op het eerste gezicht
maakt het een gezellige indruk, omdat de
mensen bij elkaar zijn. Het is een bont
gezelschap, waarbij de mooie kleuren van de
sari’s meteen opvallen. De armoede is echter
schrijnend, een vicieuze cirkel die moeilijk is
te doorbreken. De Stichting Thomas investeert in voeding, kleding, medische zorg en scholing.
Zonder deze basisbehoeften is er geen vooruitgang mogelijk. Bij de verpleegstersopleiding heb ik
verteld over de noodzaak van hygiëne. De kinderen uit de slums (sloppenwijk) heb ik met hun
huiswerk geholpen. Ook hebben we samen leuke spelletjes gedaan. Deze kinderen waren heel blij
met die extra aandacht. In de tuin bij het ziekenhuis heb ik geholpen met het zaaien van groenten.
Zittend op de grond hebben we, ieder in z’n eigen taal gebeden om een goede oogst. Het verblijf in
Chennai en omgeving maar ook het werk van de Stichting Thomas heeft een diepe indruk op me
gemaakt’. Bart Aangeenbrug
Sahayada’s visie voor kansarme kinderen
en vrouwen
Het kinderhuis.
Ds. Sahayadas Simon, onze contactpersoon in
Kerala, Zuid-India, is met onze steun
begonnen
met
de
bouw
van
ons
langverwachte kinderhuis. Persoonlijk gaat hij
met de arbeiders de jungle in om hout te
kopen en daarvoor een goede prijs af te
spreken.
Inmiddels is het grondwerk begonnen. We zien
geen grote graafmachines, zoals bij ons, maar
arbeiders, die met de hand de sleuven voor de
fundering graven.
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Er is ook tegenslag. Door de hitte en gebrek aan regen staat de onlangs gegraven waterput droog.
Er wordt 12000 liter water ingekocht om specie te kunnen maken.
We zijn blij, dat de bouw is begonnen, maar we hebben in eerste instantie nog € 6000.-- nodig om
de skeletbouw af te ronden.
Kansarme vrouwen
Op het terrein, waar het kinderhuis in aanbouw is, staat
een schuur, die ingericht is als naaiatelier. Hiermee wordt
de visie voor kansarme vrouwen werkelijkheid. Een
sponsor heeft voor deze groep een bedrag ter beschikking
gesteld als microkrediet. Het naaimachineproject dat in
samenwerking met ds. Sahayadas is opgezet, heeft als
doel om deze vrouwen een atelieropleiding te geven. De
benodigde naaimachines en materialen zijn reeds geleverd
en een instructrice om de lessen te geven is aangesteld.
Ziekenhuis
De foto laat zien, dat de bouw van ons ziekenhuis
gestaag vordert.

Medisch fonds
Door
ondervoeding,
slechte
hygiëne
en
deplorabele
leefen
werkomstandigheden
breken ziekten uit en zijn er vaak ongevallen.
Voor de kinderen, predikanten, weduwen en
anderen, die wij ondersteunen, voelen wij ons
verantwoordelijk. Wij hebben een nog klein,
medisch noodfonds bijeengebracht, waaruit we
de noodzakelijke medische hulp kunnen betalen.
Zo kon de kleine Athira van 11 jaar worden
geholpen aan een acute middenoorontsteking en
recentelijk steunden wij haar bij een ernstige,
besmettelijke huidaandoening.

Een speciaal cadeau
Onlangs werden we verrast door een bijzonder initiatief van een
echtpaar dat het 40-jarig huwelijk vierde. Zij zagen af van een
persoonlijk cadeau, maar vroegen de gasten een bedrag te doneren
aan de Stichting Thomas. Dit heeft geresulteerd in het mooie bedrag
van € 850.00. Dit bedrag is besteed voor de aankoop van een motor
voor de jonge predikant John Beniel. Hij bezoekt wekelijks een aantal
van onze sponsorkinderen en weduwen, die vaak op moeilijk te
bereiken plaatsen wonen, waar men geen openbaar vervoer kent.
Een lang gekoesterde wens ging voor hem in vervulling.(NB Deze
foto is in mei 2011 genomen met een onjuist ingestelde datum)
Tot slot
Hartelijk dank voor uw aller bijdrage die wij hard nodig hebben om
ons werk te kunnen voortzetten.
Het bestuur van de
Stichting Thomas

Bidt u ook met ons mee dat het werk
van Stichting Thomas doeltreffend
voortgang mag blijven vinden?

Bestuur
Drs. W. Chr. F. de Vries, voorzitter
Dhr. H.C.R. de Wit, penningmeester
Mw. J. Van Nieuwkerk-Smelt
Mw. F.W. Sik-de Jonge
Coördinator projecten
Dr. M.G. de Vries-Smelt

De uitgave van deze nieuwsbrief wordt
mede mogelijk gemaakt door:

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