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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.

Micro Krediet
We zijn blij, dat we tijdens ons werkbezoek in januari
gezien hebben wat de resultaten zijn van een goed
georganiseerd plan: micro krediet. Jasmine, de vrouw van
onze contactpersoon Lamech heeft hiervoor heel veel
voorbereidend werk verricht. Ze heeft gesprekken gevoerd
met verschillende banken om geld te lenen tegen een heel
lage rente. Met dit geld geeft ze vrouwen de kans om een
eigen ‘zaakje’ te beginnen: een bloemenzaak, kaarsen
maken, een koe om melk te verkopen, groente verkopen
op de plaatselijk markt etc. Van het verdiende geld wordt
eerst de rente terugbetaald. De rest van het verdiende
geld wordt door Jasmine beheerd. Telkens als vrouwen
geld nodig hebben voor hun handeltje, wordt dat kritisch
door Jasmine bekeken. We hebben de vrouwen met hun
handeltjes bezocht, met hen gesproken en gezien hoe trots
ze zijn op hun eigen verworven zelfstandigheid. Het geeft
hen een gevoel van eigenwaarde. Al met al een prachtig
project!

Blij en dankbaar
Wat is het een mooie dag als onze bestuursleden op weg
gaan naar twee heel blije mensen
Het via ons
gesponsorde meisje Evangeline woont met Oma in een hut
op het platteland. Haar moeder is overleden en vader is
uit haar leven verdwenen. Tijdens ons laatste bezoek in
2016 zagen we hoe door de wateroverlast ook deze hut
totaal vernield was. Evangeline en Oma vinden dan
onderdak in een kerkje en slapen daar op de vloer: een
erbarmelijke situatie. Wat zijn ze blij, dat, dankzij een paar
mooie giften uit Holland, hun hut gerepareerd kon worden.
Oma laat vol trots het mooie resultaat zien, met nu zelfs
elektriciteit, een luxe voor hen en
Evangeline kan ’s
avonds bij lamplicht haar huiswerk maken.
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Het jaarlijks uitje.
Een feestdag
Wat maakt een dag tot een
feestdag?
Daarover
kun
je
discussieren.
Voor
de
20 kinderen van ons kinderhuis
was hun dagje uit er zo één.
Dagenlang voorpret, dansen en
zingen van blijdschap. Dit dagje
uit is altijd weer een groot succes.
De kinderen( in leeftijd variërend
van 6 tot 21) jaar genieten dan
als hechte groep van een lekkere
maaltijd in een eenvoudig, lokaal
restaurant. Eindelijk is het zo ver.
Met een aantal riksja's gaan ze
samen
met
onze
twee
bestuursleden op weg naar het
bewuste restaurant.
Eerst ranja drinken en dan smullen van een dosa, een
pannenkoek gemaakt van rijst en zwarte linzen,
gevuld met gekruide aardappels. Een lekkernij in Zuid
India. Wat hebben ze genoten. Met recht was het voor
hen een feestdag! Een echt succes!
.

Cycloon

Medische voorzieningen.
Het ziekenhuis en de ambulance die ook dienst
doet als rijdende polikliniek spelen een
hoofdrol in de medische voorziening in de
dorpen in de regio van het ziekenhuis. Het
aantal mensen dat medisch geholpen wordt is
het afgelopen jaar toegenomen. Wij hebben
gemotiveerde doktoren met een hart voor de
noden van de plattelandsbevolking.
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

De cycloon die in december 2016 over Chennai
raasde, heeft in die omgeving veel schade
aangericht. Ook onze projecten ondervinden er
nadelige gevolgen van. Zo is de watertank van
het kinderhuis verwoest. De hut waar Kavya en
Prya, twee door ons gesponsorde meisjes, met
hun moeder woonden is helemaal vernield en
onbewoonbaar geworden. Voorlopig slapen zij in
het (te) kleine het hutje bij oma.
Ook het terrein rond het ziekenhuis is getroffen.
De aanplant van een mooie groep palmbomen is
helemaal verdwenen
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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