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 Beste vriend(in) van de Stichting Thomas, 

 

Met genoegen bieden wij onze nieuwsbrief aan met enkele impressies van het werkbezoek, dat in 

januari aan onze projecten in India is gebracht. Het was een blij weerzien met de mensen die we al 

lang kennen en een leuke kennismaking met nieuwe gezichten. 

 

Naaiatelier 

Het naaiatelier is verplaatst naar een dorp  dat beter 

bereikbaar is voor vrouwen. Hierdoor krijgen  nog meer 

vrouwen de kans om er lessen te volgen. Ze vinden het fijn 

om zo een vak te leren. Bovendien is het ook gezellig en 

draagt het geheel ertoe bij, dat  vrouwen die anders veel 

thuis zitten, sociale contacten krijgen. Anju, de vrouw van 

onze contactpersoon ds Sahayadas, praat veel met hen en 

weet zo een goed contact met hen op te bouwen. Ook is dit 

een goede gelegenheid om  met elkaar te praten over wat 

hen zo dagelijks bezig houdt en kunnen ze hun problemen  

delen. Samen zingen ze veel. Vrouwen die de cursus met 

goed gevolg hebben afgerond  helpen nu met opdrachten, 

zoals het naaien van schooluniformen en blouses. Zo 

verdienen ze een klein beetje. Het atelier is nog niet 

winstgevend maar biedt wel een goede kans aan deze 

vrouwen om uit hun achterstandspositie te komen. We 

hopen dat er nog veel meer opdrachten binnenkomen 

  
Medische  zorg 

Het is goed om te zien dat veel mensen de weg naar ons 

ziekenhuis hebben gevonden. Vanuit de nabije dorpen 

komen ze lopend of strompelend naar binnen. Wij staan in 

de hal en zien erg zieke en vermoeide mensen 

binnenkomen. Eén vrouw is gaan liggen, ze is erg ziek, 

maar wil toch gaan zitten als ze ons ziet. Wij maken 

duidelijk, dat ze beter kan blijven liggen.  

Voor mensen die verder weg wonen is de loopafstand naar 

het ziekenhuis te groot en een riksja te duur. Voor hen 

geen medische zorg! Om juist die arme mensen te 

kunnen helpen zou een MEDISCHE BUS  een uitkomst 

zijn. Wij proberen het benodigde bedrag van  

€ 18.000,00 hiervoor bijeen te krijgen. 

 

De Tuin 

 
 

  

                             
             

In de tuin van het ziekenhuis keken wij vol bewondering naar een aantal apenfamilies die boven onze 

hoofden een knappe voorstelling gaven. Maar het lachen verging ons toen we hoorden, dat ze van onze 

prachtige palmbomen alle kokosnoten hebben geplukt. Deze apen vormen een groot probleem dat 

moeilijk is op te lossen. Toch willen we weer pinda’s gaan verbouwen. We blijven werken aan een 

doelmatige bescherming voor de gewassen in de tuin.                                                                                                            
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Een veilig  tehuis 

Ergens midden in een sloppenwijk 

van Chennai staat een oude 

school die niet meer in gebruik is. 

Onze contactpersoon mag dit 

gebouw gebruiken voor de opvang 

van straatmensen. We  hebben 

een praatje gemaakt met een 

aantal vrouwen. Zij vertellen over 

het harde leven van eenzaamheid, 

honger en pijn op de straat. 

Iedere vrouw begint te huilen als 

het gaat over haar kinderen. 

Sommigen zijn door hun kinderen 

op straat achter gelaten. Anderen 

hebben kinderen verloren door 

honger en  ziekte. Ze  zijn  

allemaal ooit jong getrouwd  en 

kregen het eerste kind op 13 of 14 

jarige leeftijd. 
 

 

       

 
Dankzij uw financiële steun kunnen wij dit 
werk blijven voortzetten. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

  

Een van deze vrouwen is Saroja, 65 jaar. Haar man 

en kinderen zijn overleden.  Jarenlang  heeft  ze op 

straat geleefd en gebedeld.  Nu wordt ze hier liefde-

vol verzorgd, maar elke dag zit ze nog  een  poosje  

bij  een tempel  te  bedelen maar nu voor een zak-

centje. 

 

 
Peace Home 

Manjuala is 15 jaar. Tijdens de tsunami ramp zijn al 

haar familieleden verdronken of vermist.Ze werd als 

4-jarig meisje gevonden op het strand. Zelf heeft ze 

aan deze periode geen enkele herinnering.   

Sathija,  is  17 jaar  en weet niet  waar ze vandaan  

komt.  Ze  is  gevonden  toen ze  8 jaar was en als 

huisslaaf bij een familie werkte.  

Voor beiden zullen wij een opleiding betalen. 

Akash  vertelt vol trots,  dat hij klaar is met zijn  

studie elektronica.  Hij heeft inmiddels een baan 

gevonden in een technisch bedrijf en geniet daar  

elke dag van. Hij is ons heel  dankbaar  voor  de 

financiële steun 

 
 

 
Het bestuur van de Stichting Thomas 
 

   
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt 

o 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 
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