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Beste vriend(in) van de Stichting Thomas, 

 

Met genoegen presenteren wij u deze ‘Jubileum Nieuwsbrief’. De Stichting Thomas viert haar 10-jarig 

bestaan. We willen u graag iets vertellen over ons werk in de afgelopen 10 jaar. 

 

‘Hoe het allemaal begon’  

Onze stichting is uit nood geboren. In het jaar 2000 wordt 

Ria de Vries gevraagd om colleges te geven aan een 

theologische hogeschool in Chennai (het voormalige 

Madras in India). Ze merkt dat veel van haar studenten 

moeite hebben om zich te concentreren omdat ze 

ondervoed zijn. Deze confrontatie met de armoede wordt 

versterkt als één van de Indiase docenten haar in het 

weekend meeneemt naar de omliggende dorpen. De 

erbarmelijke leefomstandigheden van de mensen daar 

doen haar en haar man Wim besluiten een hulpverlenende  

stichting op te richten. In 2002 wordt de STICHTING 

THOMAS HULPFONDS MADRAS opgericht. 

 

Donateurs 

 

Met de oprichting van een stichting begint de zoektocht naar donateurs. Wij zijn daarin niet 

teleurgesteld. Velen hebben bijgedragen om ons te helpen om projecten op te zetten. Het allereerste 

bedrag komt binnen van een oud-verpleegster. Ze zegt: 'Ik ben een paar jaar  niet met vakantie 

geweest en zoek voor dat gespaarde geld een goede bestemming. In een dorp zonder medische 

voorziening  is de naar haar genoemde 'Johanna Kliniek’ opgericht. Dagelijks komen er mensen uit de 

omliggende dorpen voor medische hulp. 

 
 
 

 

Sponsorkinderen 

Ons kindersponsorplan telt nu 46 kinderen. 

Eén van hen is Datchayani. Als jong kind verliest ze beide ouders. 

Oma neemt de zorg op zich. Zij werkt als coolie op het veld maar 

vaak is er geen werk. Er volgen jaren van bittere armoede. Vaak 

gaan beiden met een lege maag naar bed. Op school blijkt, dat 

Datchayani goed kan leren maar oma ziet geen andere toekomst 

voor het kind dan dat ook zij op het veld gaat werken. Hun leven 

verandert als beiden financieel gesponsord worden door de 

Stichting Thomas. Datchayani gaat studeren. Na jaren van hard 

werken, met nog een klein baantje erbij, heeft Datchayani onlangs 

haar diploma gehaald. Ze wil graag werken als secretaresse maar 

haar grote droom is om zich daarnaast in te zetten voor kansloze 

kinderen. Nog altijd woont ze met oma in de kleine hut zonder 

elektriciteit en sanitaire voorzieningen.  

.  

http://www.stichtingthomas.nl/
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Tsunami in 2004 We hebben door deelname aan de Aktie Twente voor Azië hulp kunnen verlenen 

aan tsunami slachtoffers. Een aantal jaren ondersteunden we eveneens 9 gezinnen waarvan de 

vader tijdens de tsunami is verdronken. Deze gezinnen kregen maandelijks een voedselpakket, 

medische hulp, kleding en de kinderen konden met onze hulp naar school. We hebben ernaar 

toegewerkt dat deze jonge vrouwen nu in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Met o.a. een 

rijstmolen, een naaimachine en een koelbox verdienen ze genoeg voor hun gezinnen.   

 

Onderwijs. Wij geven financiële ondersteuning aan meer dan 100 kinderen en studenten.  

 

Het schooltje dat we met hulp van kerken en scholen in 

Wierden en met de verdubbeling van het ingezamelde 

bedrag door Impulsis (een initiatief van Edukans, ICCO en 

Kerkinactie) hebben gerealiseerd, is in februari 2011 

geopend. Het nieuwe schooljaar is begonnen met 24 

kinderen. We zijn bezig een leerplan te ontwikkelen 

waarin meer aandacht is voor individuele ontwikkeling, 

differentiatie, het werken in groepjes en de introductie 

van nieuw materiaal. Deze kinderen uit arme gezinnen 

krijgen op school een maaltijd.  

 

Tegenslag. Niet alles verloopt zonder moeilijkheden. Zo 

moet tijdens de bouw van ons kleinschalige  kinderhuis 

het benodigde water met een tankwagen worden 

aangevoerd. De ondiepe waterput staat leeg door de 

hitte. Ook met de gesponsorde kinderen verloopt niet 

alles naar wens. We gaan ervan uit dat de kinderen naar 

school gaan omdat het schoolgeld voor hen wordt betaald. 

Bij ons bezoek willen wij het kind graag ontmoeten. 

Omdat in enkele gevallen niet werd voldaan aan deze 

voorwaarden, hebben we de sponsoring van die kinderen 

dan ook moeten stopzetten. Zo’n besluit is nooit 

gemakkelijk maar het zijn altijd  weloverwogen 

beslissingen geweest. 

 
 

 
 

De kinderen, netjes in uniform.  

  

 
 

Sponsor kinderen  

 

 
Het ziekenhuis 

Midden in ons 10-jarig jubileumjaar wordt in 

september een prachtig ziekenhuis geopend, 

waarvan de bouw geheel gefinancierd wordt door 

een grote sponsor. In dit ziekenhuis, dat in een 

gebied zonder medische voorziening ligt, kunnen de 

allerarmsten terecht. We beginnen met de 

afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde. Op 

het ziekenhuisterrein is een verpleegstersopleiding 

en een kleinschalig tehuis voor weeskinderen.  

 

Hartelijke dank voor uw bijdrage. Dankzij uw 

financiële steun kunnen wij dit werk blijven 

voortzetten.  

Het bestuur van de Stichting Thomas  

  
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt 

            mede mogelijk gemaakt door                                           

 

Drs. W.Chr.F. de Vries, voorzitter 

Dhr. H.C.R. de Wit, penningmeester 

Mw. M.G.Baars 

Mw. J. Van Nieuwkerk-Smelt  

Mw. Z. Oosterhof-Huisman 

Mw. F.W. Sik-de Jonge  

Coördinator projecten 

Dr. M.G. de Vries-Smelt                                      
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