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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.

Een nieuwe school
Op het terrein van ons ziekenhuis lopen heel veel kinderen
rond: ze gaan naar school. In het ziekenhuis waren nog
een paar ruimtes die niet benut werden. Onze
contactpersoon Dr. Lamech heeft het initiatief genomen
om daar een school te beginnen.
De kinderen in de omliggende dorpen moesten vaak heel
lang in een bus zitten voordat ze bij hun school
aankwamen: een school met vaak grote klassen van 60 tot
70 kinderen. Veel persoonlijke aandacht kun je dan niet
verwachten.
Door een extra gift kan Dr. Lamech schoolboeken en
schoolmeubilair aanschaffen.
De schoolkinderen hoeven niet meer zo ver te reizen en
wat heel belangrijk is, ze krijgen persoonlijke aandacht en
werken in kleinere groepen. Ook de jongere kinderen die in
ons kindertehuis op het terrein wonen, zijn nu dicht bij
school.
Voor vervolgonderwijs moeten de wat oudere kinderen
naar een andere school: ze worden met een schoolbus
opgehaald. Alle vereiste documenten voor deze nieuwe
school zijn inmiddels binnen en
Dr. Lamech heeft goed
opgeleide leerkrachten kunnen aannemen. De ouders
moeten een financiële bijdrage leveren en zo kunnen de
salarissen betaald worden.
Er wordt ook naschoolse opvang geregeld: kinderen die
nog wat extra ondersteuning nodig hebben blijven dan nog
een uurtje langer. Ook is er gelegenheid om in dat extra
uurtje huiswerk te maken. Vaak is dat ‘thuis’ niet mogelijk:
geen elektriciteit, geen ruimte of - en dat gebeurt ook vaak
- een dronken vader die onrust veroorzaakt.
Zo wordt het ziekenhuis optimaal gebruikt. We zijn nog
steeds bezig om een kleine IC en operatiekamer in te
richten. De regering biedt momenteel meer medische zorg
aan arme mensen. Hierdoor is de toeloop naar ons
ziekenhuis wat afgenomen.
Regelmatig trekken onze verpleegsters er met de
ambulance op uit naar afgelegen dorpen voor medische
check-ups en het geven van de benodigde medicatie.
Ziekenhuis wordt geschilderd
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Interview met de kinderen
Het is weer tijd voor een interview
met de gesponsorde kinderen.
Eenmaal per jaar
(januari/
februari) hebben wij als team
tijdens ons werkbezoek in India
een gesprekje met deze kinderen.
De verslagen hiervan worden
doorgestuurd
naar
de
‘sponsorouders’ in Nederland. In
november
zijn
het
onze
contactpersonen die voor een
gesprek onze sponsorkinderen
bezoeken
Het is altijd weer fijn als er goede berichten zijn,
mooie schoolprestaties, goede gezondheid en
blijdschap in hun leven. Maar ook als er zorgen zijn
proberen we te helpen. Hier zien we onze
contactpersoon Dr. Ross samen met zijn vrouw. Hij
regelt de schoolkeuze, de financiële ondersteuning
voor onderwijs en medische zorg, Maar hij heeft ook
altijd een luisterend oor voor de vaak emotionele
problemen van deze kinderen.

Ziekenhuis.

Toiletten voor pastor Isaac
Nadat we jaren telkens ‘nee’ moesten
verkopen, is er nu toch een toiletgebouwtje
gekomen bij het kerkje van onze Pastor Isaac.
We hadden geen financiële middelen, Dankzij
een gift van een ZWO-commissie is een
jarenlange wens van deze predikant in
vervulling gegaan. Deze predikant werkt met
grote toewijding in een gebied waar hij best
wel wat weerstand ontmoet. Hij heeft een
‘groot’ hart en betekent veel voor oude en
‘vergeten’ mensen. Met de toiletten is er nu
een eind gekomen aan deze vooral voor
meisjes en vrouwen gevaarlijke situatie.
Trouwens in heel India veroorzaakt het gebrek
aan sanitaire voorzieningen bij huizen een
gevaarlijke en onhygiënische toestand
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Door de hitte en de hoge vochtigheidsgraad wordt
de verf aangetast en moeten de muren van het
ziekenhuis er vaker geschilderd worden.
Ook de apen, die nog elke avond op bezoek komen
en zich geweldig vermaken op het dak en op de
veranda’s, zijn grote ‘vervuilers’.
Zo was ook ons ziekenhuis weer toe aan een opfris
beurt. Op, in onze ogen gevaarlijke steigers, weten
de schilders op behendige wijze het gebouw toch
een mooie kleur te geven. Het geheel ziet er weer
prachtig uit en de schilders zijn weer veilig op de
grond beland!!
Dankzij uw financiële steun kunnen wij dit werk
blijven voortzetten.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
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
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