
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self Support Project 
Op onze website hebben wij pas al het 

verhaal van Mayank gezet over het 

Lepra ziekenhuis en het bijbehorende 

naaiatelier. Door het naaiatelier nieuw 

leven in te blazen, genereert dit 

inkomsten waarmee de onkosten van 

het ziekenhuis betaald kunnen worden. 

Stichting Thomas heeft besloten dat zij 

dit gaat steunen. Pradeep heeft ons 

tijdens het bezoek verteld dat hij nog 

meer van dit soort projecten wil 

uitrollen in de toekomst. Het 

verkondigen van het evangelie staat 

altijd op de eerste plaats. Maar 

Stichting Thomas heeft geen 

onbeperkte middelen om ieder 

evangelisatieproject te steunen. 

Daarom is het goed dat projecten zo 

opgezet worden dat deze zichzelf 

kunnen steunen en daardoor 

levensvatbaarder zijn. De komende 

periode willen we daarom helpen bij 

het starten van kleine bedrijfjes via het 

Self Support Project. Doet u mee? 

 

 

Nieuwsbrief Juli 2018 

Pradeep Gunnar is eind april naar Zweden 
gegaan. Daar heeft hij oude vrienden 
ontmoet die hij heeft leren kennen in de 
periode dat zijn vader voor een Zweedse 
Baptistenkerk werkte. Vervolgens is 
Pradeep naar Nederland gekomen. We 
hebben daar de kans gehad om met hem 
te praten over alle ontwikkelingen in 
India. Pradeep heeft met ons besproken 
dat de omstandigheden voor Christenen 
in India langzaam aan steeds lastiger 
worden. De overheid heeft bijvoorbeeld 
pas bepaald dat iedere school een beeld 
van een Hindoestaanse God moest 
plaatsen op het schoolplein. De Thomas 
Academie heeft dit niet gedaan omdat dit 
een Christelijke school is. Het is toen heel 

Bezoek uit India 
spannend geweest of dit zou betekenen 
dat de school moest sluiten. Gelukkig 
heeft God het gebed verhoord en hoeft 
de Thomas Academie niet dicht en kan zij 
op school nog Christelijk onderwijs geven 
en vasthouden aan haar eigen identiteit. 
Dit is maar een van de voorbeelden 
waarmee Stichting Thomas in India 
geconfronteerd wordt. Gelukkig is er ook 
veel goed nieuws. Zo hoorde Pradeep 
tijdens zijn bezoek dat alle leerlingen 
geslaagd waren voor het eindexamen en 
dat ze het zelfs goed gedaan hebben.  
We hebben ook besproken hoe wij de 
projecten het beste kunnen steunen. En 
hoewel geld natuurlijk altijd welkom is, 
gaf Pradeep aan doe wat God je op het 
hart geeft en bid voor ons.  
 
 
 zou kunnen betekenen dat de school 
dicht moest. Een ander voorbeeld is dat 
bij het krijgen van overheidssubsidie voor 
de school er ook meteen Hindoestaanse 
leraren aangesteld moeten worden. 
Omdat dit soort zaken in strijd zijn met de 
vrijheid om het Christendom heeft de 
Thomas Academie dit geweigerd. Dat 
levert soms moeilijke momenten en veel 
onzekerheid op. Pradeep heeft daarom 
duidelijk aangegeven dat hij vooral erg 
geholpen kan worden met gebed. Bij alle 
uitdagingen waar hij tegen aan loopt, is 
het namelijk een bemoediging en 
geruststelling om te weten dat zijn werk 
gedragen wordt in gebed.  
jaar uit te spreken. 

“Pradeep gaf aan 
doe wat God je op 
het hart geeft en 

bid voor ons.'  
 

 

 

Pradeep Gunnar 

In deze nieuwsbrief 

 
• Bezoek uit India 

 

• Self Support Project 

 

• Mail uit India 

 

• AVG, privacy wetgeving 
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                             Dominee met een eigen 

                             gezondheidskliniek 

http://www.stichting-thomas.nl/mayanks-vertelt-over-het-naaiatelier-in-het-lepraziekenhuis.html
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    Patiënten Lepra ziekenhuis 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                 

 

 

 

 

STICHTING THOMAS STEUNT: 

 

1. De Thomas Academy 

2. Each One Teach One 

3. Het vrouwen onderwijs 

4. Self support Project 

5. Evangelisten 

6. Het kinderhuis 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woord van God. Ik heb het Lepra 
project onlangs bezocht. God heeft 
ons de last gegeven om iets te doen 
voor dit project. Mij vader heeft dit 
project gestart in 1975-1976. Met 
onze beperkte middelen hebben we 
het naaiatelier nieuw leven 
ingeblazen. Nu moeten we een 
generator kopen en wat 
benodigdheden voor fysiotherapie. 
We hebben ook wat keukengerei 
gekocht. Er zijn nu 12 patiënten in het 
ziekenhuis. Waaronder ook een jonge 
vrouw Ranju die daar met haar kleine 
kindje was. Het was vreselijk om te 
zien oe deze lepra patiënte moeten 
leven, verstoten door hun 
gemeenschap. Ik zal daarom dankbaar 
zijn als jullie kunnen helpen om dit 
project weer nieuw leven in te blazen.  

Groet Pradeep Gunnar 

(Fragmenten uit zijn mail van 11 juni 
2018) 

 

  

Mail uit India 

AVG 

 

 

Ranju en haar dochtertje 

Groeten uit een warm Lucknow, 
India. Ik hoop dat jullie in een goede 
gezondheid verkeren en dat jullie 
vreugde vinden bij God.  Het is nu 
zomervakantie op de Thomas 
Academy. Ook de kinderen uit het 
kinderhuis die half wees zijn, zijn nu 
naar huis. Neemit en Israfal zijn er 
nog. Neemit heeft morgen een 
examen voor zijn ingenieurs 
opleiding. Daarna zal hij zelf een baan 
zoeken. Israfal gaat nu naar de 12

e
 

klas (middelbare school) en moet veel 
huiswerk maken. De Thomas 
Academy gaat op 2 Juli weer open. 
We verwachten meer nieuwe 
kinderen dit jaar. Ik probeer ook twee 
nieuwe jongens op te nemen in het 
kinderhuis vanaf juli. Denk alsjeblieft 
aan ons in jullie gebed. Vineeta en ik 
gaan van 14 tot 26 juni op vakantie 
om even tot rust te komen. Dat 
hebben we heel hard nodig. Vorige 
maand was er een Bijbelschool. De 
kinderen hebben genoten van iedere 
dag en hebben veel geleerd uit het 

Waarschijnlijk heeft u al van veel bedrijven berichten 
gehad over de AVG (Europese Privacywetgeving). 
Stichting Thomas wil ook zorgvuldig omgaan met de 
gegevens die u aan haar verstrekt heeft. Op de website 
staat een privacy verklaring. U krijgt deze nieuwsbrief 
waarschijnlijk omdat u een keer uw gegevens heeft 
achtergelaten en/of heeft aangegeven dat u deze 
nieuwsbrief wilt ontvangen. Daarmee heeft u 
toestemming gegeven om uw naam en contactgegevens 
te bewaren.  Om de nieuwsbrief aan u te kunnen 
versturen hebben wij deze gegevens nodig. Als u de 
nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen kan u dat op 
ieder gewenst moment aan ons doorgeven. Dan 
verwijderen wij uw gegevens uit ons bestand en ontvangt 
u geen communicatie meer van ons. 

 

 

DONEREN 

http://www.stichting-thomas.nl/privacy-verklaring.html
http://www.stichting-thomas.nl/ideal

