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Beste vriend(in) van de Stichting Thomas,
Met genoegen bieden wij onze nieuwsbrief met de laatste informatie over ons werk in India aan.
Een mooi resultaat

Zoe Theou en Joshua Corlyle zijn twee jonge mensen,
die wij de afgelopen jaren financieel ondersteund
hebben voor hun studie. Onze contactpersoon had
hen voorgedragen: twee jonge mensen met
kwaliteiten. Zonder steun zouden zij niet kunnen
studeren. Dit jaar zijn beiden afgestudeerd. Zoe heeft
haar diploma verpleegkundige behaald. Zij werkt nu
als verpleegster in een gerenommeerd ziekenhuis in
Delhi, het All India Institute for Medical Sciences New
Delhi. Ook Joshua heeft met succes een technische
opleiding gevolgd. Hij werkt nu in de autobranche als
autotechnicus. Wij zijn blij, dat we door hen te
steunen, deze twee jonge mensen een toekomst
kunnen bieden.
De weduwen

De meeste weduwen die wij in de dorpen ontmoeten
zijn niet te benijden. Ze zijn in armoede geboren en
trouwen vaak jong, soms al op 12-jarige leeftijd.
Vaak was er voor hen geen mogelijkheid om naar
school te gaan en moesten ze al jong als coolie
werken. (laagst betaald). Een paar jonge weduwen
hebben wel enige scholing gehad
maar geen
vakopleiding. Hierdoor hebben ze nauwelijks kans om
goed werk te krijgen. Het schrikbeeld van iedere
vrouw is om weduwe te worden want dan kijkt
niemand meer naar je om. Vaak is de familie zelf al
arm zodat er van die kant geen hulp kan komen. Je
telt dan eigenlijk niet meer mee.
Van ds. Simon, één van onze contactpersonen,
ontvingen we het verzoek om een aantal vrouwen te
sponsoren om zo hun leven dragelijk te maken. Voor
€ 9.-- per maand kunt U een weduwe ondersteunen.
Wat zou het mooi zijn als er op dit verzoek positieve
reacties komen !
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Ziekenhuis in actie

In de afgelopen tijd hebben we
gezien hoe ons ziekenhuis in
Vadamadurai
steeds
meer
vorm en inhoud heeft gekregen
Er is al veel werk verricht om
een
goed
functionerend
ziekenhuis te krijgen. Er is een
samenwerkingsovereenkomst
gesloten
met
het
Apollo
Ziekenhuis in Chennai. Dit
moderne
ziekenhuis
geeft
medisch–diagnostische
ondersteuning
aan
het
personeel in ons ziekenhuis.
Dit
alles
wordt
mogelijk
gemaakt
door een video
verbinding. We hebben actie
gevoerd voor de aanschaf

van een röntgen apparaat en een scan. Beide
apparaten zijn nu aangeschaft. Voor het in
gebruik nemen van de scan is wel eerst
toestemming van de regering vereist. Met
name moet een verklaring getekend worden,
dat de scan niet misbruikt zal worden voor
geslachtsbepaling van het ongeboren kind.
Deze toestemming hebben we ook gekregen.
De patiëntenstroom neemt toe. Volgens de
laatste gegevens komen er meer dan 600
mensen per maand voor onderzoek en behandeling. Er wordt eveneens veel voorlichting
gegeven over hygiëne en gezonde voeding.
Kansarme kinderen
Het ziekenhuis raakt meer en meer bekend
Vanuit India hebben we een verzoek
in de wijde omgeving en voorziet duidelijk in
ontvangen om een aantal kinderen te
een behoefte.
sponsoren. Het betreft kinderen die het
zonder hulp niet redden. Aan U die toch al Dankzij uw financiële steun kunnen wij dit werk
min of meer hart hebt voor het werk van blijven voortzetten
onze stichting vragen we ons te helpen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Voor € 27,50 p.m. sponsort U een arm
kind in India.
Het bestuur van de Stichting Thomas
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt
mede mogelijk gemaakt door

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
Coördinator projecten
Dr. M.G. de Vries-Smelt
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