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1. Inleiding 

Stichting Thomas is een stichting die zich, in samenwerking met de in India gevestigde stichtingen, 

Association of Good Neighbours in India (AGNI) en Thomas Eductional Christian Society (TECS), inzet 

voor gelijke kansen op betere levensomstandigheden voor de meest kwetsbare voor armoede: vrouwen, 

kinderen en minderheden. Grote projecten die Stichting Thomas steunt zijn de Thomas Academy een 

school waar circa 800 kinderen naar toe gaan en het Childrens Home een opvanghuis waar wezen, half 

wezen en kinderen van evangelisten onderdak aangeboden krijgen. Daarnaast zetten we ons in voor het 

verspreiden van het evangelie in India.  

Onze grootste bron van inspiratie en motivatie ligt dan ook in India. Het is prachtig om te zien wat TECS 

met onze bescheiden steun vanuit Nederland kan bewerkstelligen. En hoe dat levens daadwerkelijk 

verandert. Het is bijzonder om daar op deze manier deelgenoot van te zijn. 

Stichting Thomas is een private stichting. Wij ontvangen geen overheidsgelden en zijn voor onze 

inkomsten dan ook geheel afhankelijk van giften. Het werk in Lucknow wordt door velen gesteund met 

gebed, acties en financiële bijdragen. Vaak door mensen en bedrijven die zich al jaren inzetten voor 

TECS en Stichting Thomas. Maar steun komt ook uit nieuwe, soms onverwachte hoek. Voor alle steun 

die Stichting Thomas ontvangt, in gebed, acties of financiën, zowel eenmalig als veelvuldig, zijn wij 

enorm dankbaar. Het geeft ons extra drive om er ook in 2018 weer voor te gaan! 

Ieder jaar stellen wij een jaarplan op waarin aangegeven wat onze specifieke doelstellingen zijn voor dat 

kalenderjaar. Aan het einde van ieder kalenderjaar doen wij verslag van de bereikte resultaten en leggen 

wij financiële verantwoording af.  

 

2. Verslag van het bestuur 

Zorg over godsdienstvrijheid in India 

Het lijkt er niet makkelijker op te worden om hulp uit het buitenland te ontvangen in India. 

Godsdienstvrijheid voor christenen wordt steeds verder ingeperkt en hier hebben ook de christelijke 

stichtingen in India last van. TECS en AGNI hebben gelukkig dit jaar weer alle benodigde papieren rond 

gekregen om Childrens Home en de Thomas Academy open te houden, wat zeker geen 

vanzelfsprekendheid (meer) is. We hopen TECS en AGNI nog vele jaren te mogen steunen.  

Activiteiten van het bestuur 

In 2018 hebben wij u op de hoogte gehouden via onze website www.stichting-thomas.nl en onze 

facebook-pagina. Op beide sites proberen wij regelmatig actuele informatie en foto’s te plaatsen. We 

hebben in 2017 drie nieuwsbrieven uitgebracht waarin we verslag gedaan hebben van de projecten en 

werkzaamheden die in Lucknow, India zijn uitgevoerd. Om papier en kosten te besparen verspreiden wij 

onze nieuwsbrieven zoveel mogelijk digitaal en versturen we nog maar eens per jaar een papieren versie.  

http://www.stichting-thomas.nl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008873082152


Verder is de samenwerking met stichting Hulp voor Vervolgde Christenen geëindigd. Voortaan neemt 

stichting Thomas het sponsorprogramma zelf ter hand. Daarmee zijn de geldstromen naar India toe 

duidelijker en kunnen alle donaties zonder aftrek van personeelskosten overgemaakt worden naar India.  

Beloningsbeleid  

De bestuursleden zijn vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun inspanningen. Enkel reëel 

gemaakte kosten kunnen door de bestuursleden gedeclareerd worden. Zo voorkomen wij dat er geld 

aan de strijkstok blijft hangen. Ook voor overige activiteiten welke de stichting uitvoert, zoals promotie 

activiteiten en dergelijke zijn wij als stichting afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.  

Samenstelling van het bestuur  

In 2018 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd: 

Ron Beitler (voorzitter);  
Elise van Pelt (secretaris);  
Vacature (penningmeester); 

3. Doelstellingen voor 2018 

Om onze doelstellingen te bereiken, stellen wij ieder jaar vast welke doelen we in dat jaar concreet 

willen bereiken. We vinden het daarbij belangrijk om te stimuleren dat de projecten in India op eigen 

(financiële) krachten gaan draaien. Juist wanneer de projecten, in hun samenhang, zelfvoorzienend zijn 

wordt ook de continuering van het werk in India goed gewaarborgd. Stichting Thomas streeft ernaar dat 

het werk in India zelfvoorzienend wordt, zodat het werk daar ook door kan gaan zonder steun uit 

Nederland. Naast de in ons jaarplan beschreven projecten zoeken we daarom telkens naar een manier 

om AGNI en TECS te voorzien van een structurele inkomstenbron. Hiervoor kijken we ook specifiek naar 

de mogelijkheden om projecten op te zetten die voldoende winst kunnen genereren om de 

werkzaamheden van AGNI en TECS financieel te ondersteunen. Voor 2017 waren de volgende 

prioriteiten vastgesteld. 

Een sponsor voor elk kind in Childrens Home 

Op steenworp afstand van de Thomas Academy is Childrens Home opgericht. In dit huis worden 

kinderen opgevangen die in hun eigen gezin niet opgevoed kunnen worden, die verstoten zijn of wees 

zijn. De afgelopen jaren hebben de nodige mutaties voorgedaan. Sommige kinderen zijn gaan studeren 

of om een andere reden vertrokken uit Childrens Home. Vanwege overheidsregelgeving kunnen er op 

dit moment geen nieuwe kinderen worden opgenomen in Childrens Home. Er wonen momenteel 

ongeveer 10 kinderen in Childrens Home. Stichting Hulp Vervolgde Christenen zette zich in het verleden 

samen met Stichting Thomas in om voor deze jongens sponsors te vinden. In 2018 waren er voor alle 10 

de kinderen die in 2018 in Childrens Home woonden sponsoren. Voor € 25 per maand sponsort u één 

van deze kinderen via stichting Thomas.  

Dat er in 2018 10 kinderen gesponsord werden, betekent dat er via Stichting HVC en/of stichting 

Thomas in totaal € 3.000 is ontvangen voor de kinderen in Childrens Home. In 2018 is een sponsor 

overgestapt van Stichting HVC naar stichting Thomas voor het sponsorprogramma. We hopen dat er in 

2019 meer sponsoren de overstap maken.  



Uitbreiding Each One Teach One Programma 

Het Each One Teach One project is een project waarbij leerlingen van de Thomas Academy zelf 

leeftijdsgenootjes die niet naar school gaan, onderwijs geven met steun van de Thomas Academy. Het 

programma is een groot succes. De Thomas Academy neemt kinderen die goed hun best hebben gedaan 

in het Each One Teach One progamma als leerling op school aan. We zijn blij dat dit mooie programma 

ook in 2018 is uitgevoerd. We zien dat dit een blijvend programma is geworden wat leidt tot bijzonder 

inspirerende resultaten.   

Vrouwenonderwijs 

Vrouwenonderwijs is een belangrijk onderdeel van het werk in Lucknow. Dankzij het onderwijs kunnen 

de vrouwen beter voor hun gezin zorgen en krijgen ze meer zelfvertrouwen. In de training, die SARA 

wordt genoemd, krijgen de vrouwen drie dagen regulier onderwijs (onder meer taal, rekenen en 

hygiëne) en drie dagen beroepsonderwijs, bijvoorbeeld naaien en ketchup maken. Zo kunnen de 

vrouwen die de training volgen na afloop in hun eigen onderhoud voorzien. Ze kunnen hiermee direct 

en vanuit huis geld mee verdienen. 

Living Water Project 

Naast het werk in Lucknow zelf richten AGNI en TECS zich ook op de mensen die op het platteland 

wonen, vaak onder zeer armoedige omstandigheden. In veel gevallen zijn er hutjes gebouwd van een 

soort klei. Van riolering of schoon water is geen sprake. AGNI en TECS sturen regelmatig mensen het 

binnenland in om waterpompen te laten installeren en les te geven omtrent hygiëne. Stichting Thomas 

steunt dit werk structureel.  

Ondersteuning Village pastors 

AGNI en TECS ondersteunen ook plaatselijke evangelisten in hun werk. Dit doen zij onder andere door 

middel van training en door assistentie te verlenen, zodat evangelisten de kennis, vaardigheden en 

materialen krijgen om zelf in hun onderhoud te voorzien. In 2016 is een tweeweekse ´opfriscursus’ 

georganiseerd voor de evangelisten. Begin 2017 zijn de evangelisten bezocht in hun dorpen, waarbij het 

programma ook is geëvalueerd. 

Zondagschool 

TECS en AGNI bieden voor alle kinderen naast de reguliere opleiding een vrijwillig programma op zondag 

aan, met evangelisatie, liedjes en spelletjes. Een aanzienlijke groep kinderen komt hier elke zondag naar 

toe.  



4. Jaarrekening 

Hoe staan we er voor? 

We willen graag transparant zijn in de financiële situatie van Stichting Thomas in 2018. Hoeveel giften 

hebben we ontvangen? Hoeveel geld is naar TECS gegaan? Hoeveel kosten heeft Stichting Thomas zelf 

moeten maken? Dit staat hieronder beschreven. 

Balans per 31-12-2018 

  
Activa Passiva 

 €                                      1.321   €                 1.321  

 Liquide middelen   Eigen vermogen per 1-1-2018  

 €                                      1.321   €                 7.184  

   Resultaat boekjaar 2018  

   €               -5.863  

 

Toelichting op de balans 

Stichting Thomas streeft ernaar giften zo snel mogelijk voor het werk in India in te zetten. Het is niet de 

bedoeling dat er veel geld op de rekening van Stichting Thomas blijft staan. Bestemmingsgiften, zoals 

voor de kinderen in Children’s Home of het Living Water Project, stuurt Stichting Thomas door naar India 

zonder aftrek van kosten. Algemene giften worden ingezet voor projecten van AGNI en TECS in India 

met een hoge prioriteit, (nood)hulp in onvoorziene situaties, en om de kosten van Stichting Thomas te 

financieren, zoals kosten voor nieuwsbrieven en acties bedoeld om fondsen te werven. In 2018 heeft 

Stichting Thomas meer geld overgemaakt naar Lucknow als er in dit jaar is binnengekomen. Dankzij 

giften die in voorgaande jaren zijn ontvangen, is er dit jaar circa € 6.000,- extra overgemaakt naar India. 

Er is namelijk voor gekozen om de reserve in Nederland te verkleinen en meer gelden ter beschikking te 

stellen aan de projecten in India.   



 

Winst- en verliesrekening 

Financieel overzicht 2018 

Ingekomen giften   Uitgaven   

Algemene giften  €  6.132   Computer Room (2017)   €          3.000  

Maandelijkse giften  €     455   Childrens Home   €             455  

Giften Children’s Home    Each one teach one   €          1.500  

Giften SARA project   Audio bijbels   €             750  

Giften Thomas Academy    Thomas Academy   €          4.945  

Giften Lepra hospital  €   400  Lepra Hospital  €             400  

   Meubels Thomas Academy  €          1.000  

    Subtotaal naar AGNI/TECS  €       12.050  

    Kosten stichting: bank, KvK  €             799  

    Kosten communicatie en PR   

    Subtotaal kosten  €             799  

Totaal giften  €  6.987  Totaal uitgaven  €       12.849  

Resultaat 2017  €-5.863      

 

Toelichting op de winst- en verliesrekening 

Ook in 2018 mocht Stichting Thomas weer veel mooie giften ontvangen. Daar zijn we natuurlijk erg 

dankbaar voor.  

Bestemmingsgiften zijn direct, al dan niet met aanvulling vanuit de algemene giften, overgemaakt naar 

AGNI en TECS.  

Stichting Thomas heeft haar contactpersonen gevraagd of zij zich op vaste (bijvoorbeeld maandelijkse) 

basis willen committeren aan het werk in India. Helaas is het aantal vaste donateurs in 2018 niet verder 

toegenomen. Als meer mensen periodiek geld overmaken naar Stichting Thomas, hebben we beter zicht 

op de financiële mogelijkheden van de stichting en kunnen we samen sparen voor onze doelstellingen. 

Het grootste deel van de giften die Stichting Thomas heeft ontvangen heeft geen specifieke bestemming 

meegekregen. Deze zet Stichting Thomas in voor projecten die een hoge prioriteit hebben. In 2018 

waren er geen noodsituaties die daarom vroegen. Ook zetten we algemene giften in om de kosten van 

de stichting te betalen. Het gaat hierbij om kosten voor de bankrekening, de Kamer van Koophandel, 

nieuwsbrieven en PR activiteiten.  

In totaal heeft Stichting Thomas in 2018 voor AGNI/TECS € 6.987 aan giften ontvangen. Dit is circa 

€ 1.360 meer dan in 2017. 


