
 
Nieuwsbrief Stichting Thomas - 1 - november 2015 

 

 

 

 

 

 
                   Nummer 25,  november 2015 

Secretariaat:         
De Wingerd 11 
7641 CT Wierden 

IBAN nr. NL25ABNA0629538646          Nieuwsbrief 

Website: www.stichtingthomas.nl   

 

 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.  

 

Ziekenhuis 

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over een ‘medische 

bus’.  Hierop is gereageerd met een aantal giften en een 

grote gift, waardoor wij deze maand de bus konden 

bestellen. Na oplevering zal de inbouw gerealiseerd 

worden.  We hebben dan een combinatie van een rijdende 

polikliniek en een ambulance. Dit is een geweldige 

aanwinst. We kunnen nu zoveel meer medische hulp 

geven: vooral aan patiënten die door ouderdom of door 

een handicap niet meer naar ons ziekenhuis kunnen reizen. 

Met deze goed  geoutilleerde bus kunnen de artsen en 

verpleegsters nu zelf naar de  afgelegen dorpen gaan. In 

één van deze dorpen is er sinds 2002 de Johanna Kliniek. 

Door deze polikliniek hebben veel mensen medische hulp 

gekregen. De Johanna kliniek wordt nu opgeheven en 

volledig geïntegreerd in ons ziekenhuis. Het kleine 

laboratorium was al eerder in het laboratorium van het 

ziekenhuis ondergebracht. Johanna Walter is een Zwitserse 

verpleegkundige, die in 2002 een grote gift gaf, waardoor 

we met de polikliniek in het dorp konden beginnen. Om 

haar te blijven eren is er in het ziekenhuis nu de ‘Johanna 

Walter Emergency Health Care’. In het ziekenhuis werken 

nu een kinderarts en een vrouwenarts (een vrouw).  

Regelmatig worden er speciale spreekuren georganiseerd  

voor bloedonderzoek en consultatie voor moeder en kind.  

Er zijn speciale voorlichtingsdagen met focus op hygiëne 

en goede voeding. Het röntgenapparaat, dat wij door 

ontvangen giften aan het ziekenhuis hebben kunnen 

geven, is in vol bedrijf. Met dank aan de giftgevers 

drukken we deze foto af. 

 

Kinderhuis 

Ons kindertehuis heeft de mooie naam Amrit Vidhya Seva:  

liefde, scholing en zorg. Momenteel wonen er 12 kinderen 

en is het huis wel eens aan een kleine opknapbeurt toe. 

Omdat  de laatste tijd  meer kinderen hier hun plek 

gevonden hebben, is er behoefte aan  bedden, tafeltjes en 

stoelen om huiswerk te maken. De jongens en meisjes 

houden erg veel van sport en spel maar veel speelgoed is 

er nog niet. Wat zou het fijn zijn als we wat spelmateriaal 

voor buiten kunnen aanschaffen  

 

 

        
 

           
            

         

http://www.stichtingthomas.nl/


 
Nieuwsbrief Stichting Thomas - 2 - november 2015 

 

Datchayani klaar met de   

studie 

Ze is nog een kleuter als beide  

ouders kort na elkaar overlijden.  

Zo komt ze als klein kind bij Oma 

wonen die als koelie op het land 

werkt. Het worden jaren van 

bittere armoede, ze hebben vaak 

honger. Geld om naar school te 

gaan is er niet maar gesteund 

door enkele vrienden komt ze toch 

op school terecht Als ze 12 jaar is 

breekt de tijd aan, dat ook zij als 

koelie op het land moet werken 

voor een schamel loontje 

 
                                    

        
Omstreeks die tijd trekt iemand  zich het lot 

van haar aan en zorgt dat ze  verder kan 

leren. Deze bezorgde sponsor wil zelfs een 

tafel, stoel en leeslamp voor haar kopen: 

Datchayani moet toch goed haar huiswerk 

kunnen maken? We leggen de sponsor uit, dat 

je in het hutje waarin ze samen met Oma 

woont, niet rechtop kunt staan, dat je er op je 

knieën naar binnen gaat en dat er geen 

elektriciteit is.Nog steeds woont ze er met 

Oma maar deze zomer heeft ze haar studie 

computerkunde aan de universiteit van Madras 

afgerond. We zijn supertrots op haar. 
 
De uitgave van deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 

  

Sathyanarayan  

Wat is  Sathyanarayan  blij, dat er dankzij  een  

sponsor nu een plekje voor hem is in ons kinderhuis 

Amrit Vidhya Seva ( liefde,scholing, zorg).   In 2010 

overleed zijn vader en de jonge moeder bleef achter 

zonder  enig  inkomen.     Met hulp van de eveneens   

arme oma en door als koelie te  werken,  konden ze 

nog enigszins  overleven  maar  de omstandigheden 

bleven erg  zorgelijk.  Als  de Oma in  contact  komt    

met de plaatselijke kerk, verandert dit. De predikant 

ziet de armoedige  situatie en meldt  Sathyanarayan 

aan bij het kinderhuis. Voor het eerst in 12 jaar gaat 

hij  weg van  moeder  en Oma.  Dit is  voor een kind    

dat  in  een  hutje   opgroeit een  hele  verandering: 

slapen   in  een  bed op  de   slaapzaal  met  andere 

jongens  en elke dag  eten!   Gelukkig  past hij  zich  

heel  goed  aan,  gaat  graag  naar  school  en  is er 

gelukkig.  Moeder en Oma zijn  dankbaar dat  hij nu    

in  goede handen is en naar school kan gaan. 

 

Giften 

Wilt u bij  het overmaken  uw postcode vermelden, 

omdat  sinds de invoering van IBAN  uw adres niet 

meer wordt weergegeven.  

 

Dankzij uw financiële steun kunnen wij dit werk  

blijven voortzetten 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

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 
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