
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toespraak 
25 jaar geleden is officieel de Thomas 

Academy opgericht. Dit jaar kon met 

behulp van het geld van sponsoren 

een heus science lab (een 

laboratorium voor de scheikunde 

lessen) in gebruik genomen op 20 

september 2019. 

Op die dag heeft Ron Beitler de 

voorzitter van Stichting Thomas een 

toespraak gehouden via een 

internetverbinding voor alle leerlingen 

en leraren van de Thomas Academy.  

Pradeep heeft de toespraak van Ron 

live vertaald. Voor veel van de kinderen 

was dit heel indrukwekkend omdat zij 

nog nooit kennis hadden gemaakt met 

deze Nederlandse grondlegger van de 

school. Voor stichting Thomas was het 

ook heel bijzonder om te zien dat we op 

deze manier betrokken kunnen zijn met 

de projecten in India. Door het internet is 

de afstand veel kleiner geworden en 

kunnen we ondanks de grote afstand wel 

meeleven.    

 

 

  

 

Nieuwsbrief December 2019 

Op 25 juni is het nieuwe schoolseizoen 
gestart door de leerkrachten. Op die dag 
hebben ze de voorbereidingen getroffen 
om afscheid te nemen van de oude 
leerlingen en om de nieuwe leerlingen te 
verwelkomen. Dit jaar hebben weer 
diverse nieuwe leerlingen zich 
aangemeld. Sommige van onze oud 
leerlingen zijn inmiddels advocaten, 
leraren, ondernemers, verpleegsters, 
sporters e.d. De meeste van onze oud 
leerlingen komen uit erg arme families. 
Het is daarom bijzonder te zien dat deze 
leerlingen nu zelfstandig zijn en voor 
zichzelf kunnen zorgen. Wat zelfs nog 
meer bijzonder is, is om te zien dat 

De Thomas Academy 25 jaar 
sommige oud leerlingen nu de ouders zijn 
van onze nieuwe leerlingen.  
 
Vanaf 23 september 2019 zijn de half 
jaarlijkse examens op de Thomas Academy 
begonnen. Dat is altijd een spannende tijd 
voor de leerlingen.  

De planning is om op 18 december 2019 op 
feestelijke wijze het 25 jarig bestaan van de 
Thomas Academy te vieren. Er worden nu al 
volop voorbereidingen getroffen voor een 
groots cultureel programma. Dit zal 
gecombineerd worden met het kerstfeest. 
Dit feest zal niet alleen zijn voor de 
leerlingen, hun ouders en de leerkrachten 
maar ook voor omwonenden. Er is gebed 
gevraagd voor deze viering.  

25 jaar  
Thomas Academy 
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  Mayank Gunnar heeft een website gemaakt voor de Thomas    
   Academy. Op deze website kan je nog meer informatie vinden.    
   www.thomasacademy.in   
   

                                                                                                               

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Teachers day 
Op 5 september was het Lerarendag. De leerlingen hebben 
Een cultureel programma voorbereid speciaal om de  
Waardering voor de leerkrachten te laten blijken.  
Bovendien hebben de leraren wat kleine cadeaus en een  
lunch gehad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stichting Thomas dan ook wel voor 

vragen hoe het zal gaan met de 

opvolging van Pradeep en Vineeta. 

Pradeep en Vineeta zijn nu 62 en 66. 

We willen u dan ook vragen om 

mee te bidden voor goede 

opvolgers in de toekomst. 

Vooralsnog verkeren Pradeep en 

Vineeta gelukkig in goede 

gezondheid en beleven ze nog 

dagelijks veel voldoening aan het 

werk dat ze doen.  

Op 10 oktober 2019 heeft Shri 

Mohan in een interview gezegd dat 

een lynchpartij op basis van de 

bijbel te verdedigen was. Dit soort 

uitspraken verergert de gespannen 

religieuze verhoudingen en kan 

leiden tot meer Christenvervolging. 

Op 27 oktober 2019 heeft Pradeep 

weer een conferentie georganiseerd 

voor plattelandsdominees. Hij heeft 

weer tientallen dominees 

uitgenodigd om ze te bemoedigen 

in hun werk en om gezamenlijk 

Bijbelstudies te doen.  

Nieuws vanuit India 

Duurzaamheid 

 

 

Dit jaar is vrij onverwacht Mayank 

Gunnar (de zoon van Pradeep) 

geëmigreerd naar Canada. In 

eerste instantie was de hoop dat 

Mayank in de voetsporen van zijn 

ouders zou volgen. Mayank had zijn 

lesbevoegdheid gehaald en hielp 

zijn moeder op school door ieder 

week een paar uur les te geven. 

Ook ging Mayank regelmatig met 

zijn vader Pradeep mee om 

Pradeep te ondersteunen als 

Pradeep ging preken in de dorpen. 

Aangezien in India de tolerantie ten 

opzichte van Christenen sterk 

afgenomen. Het besluit van Mayank 

en zijn vrouw om te kiezen voor een 

betere toekomst voor hun dochter 

Zara vinden wij dan ook heel 

begrijpelijk. Mayank heeft ons twee 

maanden nadat hij aankwam in 

Canada laten weten dat hij en zijn 

vrouw daar een baan gevonden 

hebben. Dat betekent dan ook dat 

de kans dat zij nog terugkeren erg 

klein is. Dat plaatst Pradeep en 

Ook in India is er aandacht voor duurzaamheid. De school 
en het kinderhuis gebruiken veel elektriciteit. De school 
zou daarom graag zonnepanelen aanschaffen. Daarmee 
kunnen kosten op de elektriciteitsrekening bespaard 
worden en het is beter voor het milieu. In een 
miljoenenstad als Lucknow is groene energie een 
verstandige investering. De Thomas Academy heeft zelf 
al een beetje gespaard maar heeft nog € 3.800,- nodig 
voor ze de zonnepanelen kan aanschaffen.  
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