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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 laatste ontwikkelingen
van ons werk in India.

Ook dit jaar helaas geen werkbezoek

Helaas
konden
we
dit
voorjaar
vanwege
de
coronapandemie weer geen werkbezoek brengen aan onze
projecten in India. Door de aanhoudende besmettingen
met het virus is de situatie nog steeds niet veilig.

Daardoor konden we evenals in 2020 en 2021 geen
bezoek brengen aan de door onze stichting gesponsorde
projecten. Wat missen we een gesprekje met onze
gesponsorde kinderen en ook een mooie foto maken was
er dus niet bij! Via het bijna dagelijkse contact met onze
drie contactpersonen die in drie verschillende regio’s
werken: Dr. Ross, Dr. Lamech en ds Sahayadas blijven
we goed op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die zich
daar voordoen. Alle projecten lopen naar wens en de
gesponsorde kinderen en weduwen maken het eveneens
goed.
Deze contactpersonen letten nauwkeurig op de
ontwikkeling van elk kind.
Wanneer een kind de studie met succes afgerond heeft
en een baan gevonden heeft, zijn we daar heel trots op
en ook dankbaar dat sponsors zich voor ‘hun’ kind
financieel ingezet hebben met het doel: een kind vooruit
te helpen vanuit de armoede en zo een hoopvolle
toekomst te bieden. Deze contactpersonen hebben
regelmatig overleg met de scholen en zorgen ervoor dat
het schoolgeld op tijd betaald wordt. Mochten er
problemen zijn met een kind, dan wordt er meteen
contact opgenomen. Ook zorgen zij ervoor, dat elk kind
een schooluniform krijgt maar ook medische zorg
wanneer dat nodig is en natuurlijk dagelijks gezond eten.
Hoewel door de pandemie de scholen maandenlang
gesloten waren, hebben alle kinderen de lessen online
kunnen volgen. Soms was dat best moeilijk omdat er in
de dorpen vaak gebrekkig of helemaal geen
internetverbinding is. Gelukkig begint daar alles weer
een beetje normaal te worden.
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Extreme Hittegolf
In mei begint in India de grote vakantie voor de
schoolgaande kinderen: drie maanden vrij.
Maar helaas werd juist toen India getroffen door een
extreme hittegolf. Dit is ook de tijd van de
vakantiebijbelschool: een geweldige uitdaging voor veel
kinderen. Alle contactpersonen zetten zich hiervoor in.
Voor de kinderen is dit vaak het hoogtepunt van het jaar.
Heerlijk de hele week beziggehouden te worden met
spelletjes, luisteren naar verhalen, zingen en spelen met
aan het eind van elke dag lekker eten! We krijgen foto’s
van kinderen met allemaal lachende gezichtjes!!
Ook het werk onder de kinderen die met hun ouders op
straat leven gaat door. De schoolklasjes die Lamech heeft
samengesteld gaan nog steeds door: op de trottoirs naast
een drukke weg wordt zo goed en kwaad als mogelijk is
lesgegeven: rekenen, schrijven en vooral kleuren. Wat
een plezier voor deze kinderen die verder geen onderwijs
krijgen. We steunen deze activiteit van harte om ook deze
kinderen weer hoop en een beetje toekomst te geven.

Zorg voor iedereen

Veel mensen uit de directe omgeving van ons
ziekenhuis weten de weg naar onze polikliniek te
vinden voor de eerste hulp. De dokter, verpleegsters
en verpleegsters in opleiding verbinden wonden,
behandelen slangenbeten, infecties (vooral aan de
luchtwegen) geven covid injecties en verrichten kleine
chirurgische ingrepen. Ieder betaalt naar draagkracht
en als ook dat niet kan, dan is de behandeling gratis!
Het aantal bejaarden dat in onze daklozenopvang in de
stad Chennai woont, groeit verder
Maar ook ons senioren tehuis op het ziekenhuisterrein
is druk bezet We hebben wat sanitaire voorzieningen
kunnen verbeteren, er zijn handdoeken en beddengoed
gekocht.
Het slapen op een matje op de straat is verleden tijd.
Wat is een schoon bed toch een luxe!

Alen Biju

Wat zijn we samen met zijn ouders blij dat ook Alen
Biju nu gesponsord wordt. Zijn moeder is ernstig ziek
en vader verdient heel weinig. Alen kan nu elke dag
naar school gaan en er is eten voor het hele gezin: heel
wat zorgen minder!
Zo proberen we als stichting te doen wat in ons vermogen
ligt: aandacht, liefde en materiele ondersteuning.
Dit alles dankzij uw financiële steun, waarvoor we u heel
hartelijk danken!
Het bestuur van de Stichting Thomas
Dr. M.G. de Vries-Smelt, voorzitter-secretaris
Dhr. C. Oude Mulders, penningmeester
Mw. M.G. Baars
Mw. J. van Nieuwkerk-Smelt
Mw. Z. Oosterhof-Huisman
Mw. J. Weidenaar-Vijfvinkel
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