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Nieuwsbrief

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.

Naschoolse opvang
Ook dit jaar brengen we weer een bezoek aan twee
naschoolse opvangcentra in de slums van Chennai.
Het is altijd weer een hele onderneming om door de slums
te lopen: een straat is er niet, We lopen over hobbelige
paadjes die vol liggen met afval en grote stenen. Mensen
zitten op straat voor hun gammele onderkomen, honden,
geiten, kippen en poezen, alles loopt door elkaar. Het is
donker, we lichten ons zelf bij met ons mobieltje. Het is
warm, er is geen riolering en dat is goed te merken: alles
wordt langs de paadjes afgevoerd.
Als we het zaaltje binnenkomen, worden we hartelijk
begroet door zo’n veertig opgewonden kinderen. Kinderen
van verschillende leeftijd kijken ons stralend aan. Het kost
de twee leerkrachten enige moeite om de groep stil te
krijgen; daarna luisteren ze aandachtig naar een verhaaltje,
dat wij vertellen. Ze zitten allemaal op de grond met een tas
vol huiswerk.
Elke dag na schooltijd is er van 5 tot 7 uur een naschoolse
opvang waar ze huiswerk kunnen maken. De klassen op
school zijn groot soms wel met 70 kinderen: een
onmogelijke taak voor een leerkracht. Maar hier kunnen ze
hun dagelijkse huiswerk maken en de leerkrachten willen
graag iets uitleggen als er een vraag is. Vaak is er thuis geen
gelegenheid voor een kind om huiswerk te maken omdat de
hut te klein is en er geen elektra is.
Bij ons vertrek zingen ze uitbundig een mooi lied en wij
delen pakjes met koekjes uit.
Er wordt veel gezwaaid en veelvuldig klinkt er: ‘Bye, thank
you’!

Een dagje uit..koopjes

Medical Camp
Ook bezoeken we in de slums een ‘medical camp’, een kleine
polikliniek waar de allerarmsten gratis medische hulp en
medicijnen krijgen. De mensen staan buiten in rijen te
wachten, binnen zit onze dokter en lopen studenten van
onze verpleegstersopleiding met medicijnen rond.
We hebben uit Holland brillen mee genomen. Of een
montuur modern of ouderwets is, doet er niet toe: als ze
maar beter kunnen zien.
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De meesten kunnen niet lezen
maar we hebben een bord met
afbeeldingen van dieren: er wordt
heel wat getuurd totdat er een lach
op hun gezicht komt: ze kunnen
beter zien. De meeste mensen
hebben bloedarmoede door het
eenzijdige voedsel en problemen
met de luchtwegen. Dit wordt vaak
veroorzaakt door het koken op
hout in een hut waar geen
rookkanaal is.

Geriatrie

Micro Krediet
Als team hebben we een aantal van onze
microkredieten
bezocht:
we
ontmoeten
vrouwen die druk bezig zijn met hun eigen
handeltje. Wat zijn ze trots dat ze d.m.v. deze
kredieten uit hun achterstandspositie kunnen
komen. Dit geeft een gevoel van eigenwaarde,
ze mogen gezien worden als vrouw. In een
pottenbakkerij kopen we een paar leuke kopjes,
bij de bloemenstand kopen we een
roos,
verderop verkoopt een vrouw allerlei soorten
groenten: we mogen proeven. In het dorp
hebben een aantal vrouwen samen een koe
gekocht we mogen proeven, heerlijke verse
melk.
Dankzij uw financiële steun kunnen wij dit
werk blijven voortzetten.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Ons ziekenhuis heeft een uitbreiding gekregen in
de vorm van een geriatrische afdeling in de stad
Chennai. In twee zalen bieden we meer dan 40
oudere, dakloze en zieke mannen en vrouwen
een onderkomen. Driemaal per dag krijgen ze een
maaltijd, ze worden regelmatig door het personeel
gedoucht en bij ziekte wordt er gezorgd voor een
consult in een ziekenhuis. Wat zagen we veel
oude, eenzame mensen die hier toch op waardige
manier geholpen worden en hier een ‘thuis’ hebben.
Onze maatschappelijk werker gaat er elke avond
opuit om te zien of er nog oudere daklozen onder
auto’s of op een trottoir liggen te slapen. Ze zijn
allemaal welkom.

Een dagje uit.
De kinderen uit ons home op het ziekenhuisterrein
krijgen van ons elk jaar een stel nieuwe kleren.
Meestal zochten wij die uit maar onze contactpersoon Lamech had een beter plan. In onze eigen
schoolbus mochten alle kinderen mee naar de stad
Chennai om in een grote winkel zelf iets uit te
zoeken. Dat was een geweldige ervaring: sommige
kinderen waren nog nooit in een grote winkel
geweest. Het duurde heel lang voordat iedereen
zijn of haar keuze had gemaakt. Zingend en met
hun mooie pakketje onder de arm gingen ze blij en
ook een beetje uitgelaten terug naar hun ‘home’.
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