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Beste vriend(in) van Stichting Thomas,

Met genoegen presenteren wij deze nieuwsbrief waarin we U vertellen over ons recente werkbezoek aan
India .
Ziekenhuis
Binnen niet al te lange tijd hopen we de deuren van het
ziekenhuis te openen. De bouw verloopt volgens plan.
Als laatste fase is het binnenwerk nu aan de beurt. Een
goed doordacht plan voor de medische organisatie ligt
klaar. Er worden
contracten gesloten met artsen,
verpleegkundigen en ander personeel. Als eerste wordt
er een afdeling voor verloskunde en kindergeneeskunde
geopend. Het klinisch laboratorium en de polikliniek op
het terrein worden al druk bezocht door mensen uit de
verre omgeving.
Proeftuin
Op het ziekenhuisterrein is een grote proeftuin aangelegd. Een Indiase organisatie met kennis op het
gebied van landbouwontwikkeling begeleidt dit project. Er worden drie verschillende gewassen
verbouwd. Deze proeftuin dient eveneens om de agrarische bevolking in deze streek voorlichting te
geven over productiever gebruik van de grond. De oogst is bedoeld voor zowel patiënten en personeel
van het ziekenhuis als voor de verkoop.

Het kinderhuis.
De bouw van het kindertehuis in Trivandrum voor de huisvesting
van tien kinderen staat in de steigers. Helaas stagneert de bouw
momenteel vanwege ontoereikende financiële middelen. We hopen
zeer spoedig de bouw te kunnen hervatten.
Microkrediet
Het naaimachineproject draait op volle toeren. Drie keer per week
krijgt een tiental vrouwen hier les. De bedoeling is, dat zij na een
succesvolle afronding van hun cursus een naaimachine krijgen. Zo
proberen we deze kansarme vrouwen de gelegenheid te bieden in
eigen onderhoud te voorzien.
Alle onkosten van het werkbezoek van de bestuursleden komen uiteraard niet ten laste van de
stichting maar worden door bestuursleden uit eigen middelen betaald.
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Toekomst voor kansarme student
In één van de vele weeshuizen in Chennai ontmoeten wij de 17-jarige Shaker. Op school blinkt hij
uit in alle vakken. Zijn grootste wens is om in de technologie verder te studeren.
Het weeshuis heeft hiervoor geen middelen. Als Stichting
Thomas hebben wij ons garant gesteld om de opleiding
voor deze jongen te betalen. U kunt zich voorstellen hoe
blij hij is met onze toezegging. We horen, dat de 61
kinderen in ditzelfde weeshuis nog nooit schoenen hebben
gehad. Dankzij een gift kunnen wij alle kinderen een paar
schoenen geven. Hun enthousiasme is ontroerend
(op de foto links: Shaker)
De Sponsorkinderen
We vinden het belangrijk om de 41 kinderen die via onze
stichting worden gesponsord persoonlijk te ontmoeten.
Met hulp van onze contactpersoon hebben we een
gesprekje met hen. Voor alle kinderen hebben we op
twee locaties een gezellige middag georganiseerd met
spelletjes en een lekkere maaltijd.

De weduwen
Natuurlijk vergeten we onze weduwen niet, die
afhankelijk van ons zijn. In de diverse centra
ontmoeten wij alle 429 weduwen. Deze door de
maatschappij
en
naaste
omgeving
meestal
verstoten en vergeten vrouwen geven we iedere
maand een overlevingspakket en met kerst een set
nieuwe kleding. Niet alle vrouwen zijn op leeftijd
(ook ondersteunen we enkele mannen), we helpen
ook jonge vrouwen met kinderen die achter blijven
zonder enige kans op werk en die dus ook geen
inkomen hebben. De familie is vaak zelf arm.
Enkele vrouwen helpen wij met ons microkrediet
om weer een menswaardig bestaan op te bouwen:
met o.a. een rijstmolen, naaimachine en koelbox
voor de visverkoop.
Ondanks optimistische berichten in de media over de snelgroeiende economie in India, lezen we in
diezelfde media dat uit rapporten van de Wereld Gezondheid Organisatie blijkt, dat 40 % van alle
kinderen in meer of mindere mate ondervoed is. We constateren de steeds groter wordende kloof
tussen arm en rijk. We horen wel eens de opmerking, dat ons werk slechts een druppel op de
gloeiende plaat is. Dat mag waar zijn, toch zijn we dankbaar, dat we dankzij Uw financiële steun
zoveel hulp kunnen bieden aan de allerarmsten in India.
Hartelijke dank voor uw bijdrage, die wij hard nodig hebben om dit 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?
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De Stichting Thomas heeft de ANBI-status. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.
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