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1. Inleiding 

Stichting Thomas is in Nederland opgericht in 1990. Wij werken samen met de stichtingen AGNI 

(Association of Good Neighbours in India) en TECS (Thomas Educational Christian Society) in Lucknow, 

India. In eerste instantie is Stichting AGNI opgericht. Deze stichting staat geregistreerd als religieuze 

stichting. Deze stichting houdt zich in samenwerking met stichting Thomas met name bezig met 

evangelisatie. Bijvoorbeeld door het organiseren van een zondagschool maar ook door het aansturen 

van zendelingen.  

Omdat in India de registratie als religieuze stichting soms tot problemen leidt, is meer recentelijk een 

tweede stichting opgericht in India namelijk TECS. Stichting Thomas en TECS zetten zich gezamenlijk in 

voor de Thomas Academy, een school voor kinderen vanaf peuterleeftijd tot en met de middelbare 

school. Deze school heeft momenteel circa 800 leerlingen. Het doel van de Thomas Academy is 

kwalitatief goed onderwijs aanbieden aan alle bevolkingsgroepen (en kasten) in de stad Lucknow, India. 

Dit ongeacht de vraag of de leerlingen zelf hun eigen onderwijs kunnen bekostigen. TECS geeft ook 

onderwijs aan de vrouwen in Lucknow, India. Deze vrouwen leren om te lezen en schrijven maar krijgen 

bijvoorbeeld ook les in hygiëne. Daarnaast heeft TECS een kinderhuis opgericht Viswa Jyoti. In dit 

kinderhuis wonen wezen, half-wezen en kinderen die verstoten zijn door hun familie. De kinderen die in 

het kinderhuis wonen, volgen ook onderwijs aan de Thomas Academy. Op dit moment wonen ongeveer 

40 kinderen in het kinderhuis.  

Als stichting kunnen we terugkijken op een bijzondere en vruchtbare samenwerking. Er is al veel bereikt 

in de afgelopen jaren, en tegelijkertijd is duidelijk dat er in India nog een grote nood bestaat. Stichting 

Thomas wil zich daarom ook de komende jaren blijven inzetten voor het bijzondere werk dat verricht 

wordt door AGNI en TECS. 
 

In 2021 was het Coronavirus een groot probleem. Ook Lucknow is hard getroffen door het virus. Een 

paar evangelisten zijn overleden. De Thomas Academy was gesloten. Dat levert dit jaar veel extra 

uitdagingen op. We hopen dat het Coronavirus in 2022 beheersbaar zal zijn in India en dat dit het werk 

van de Thomas Academy niet meer in de weg zal staan zodat weer aan de toekomst gebouwd kan 

worden.  

 

2. Doelstelling Stichting Thomas 

Het doel van stichting Thomas is zich samen met AGNI en TECS inzetten voor gelijke kansen op een 

leefbaar leven voor de meest kwetsbaren voor armoede: vrouwen, kinderen en minderheden, in de 

regio van Lucknow, India. Daarnaast zetten we ons in voor het verspreiden van het evangelie in India.  

In onze ogen is onderwijs de cruciale factor om gelijke kansen binnen handbereik te brengen van de 

kwetsbare groepen in India. Goed onderwijs geeft namelijk kans op een goede baan met een acceptabel 
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inkomen. We willen daarmee ook een oplossing voor de lange termijn bieden. Het eenmalig verstrekken 

van geld helpt mensen niet daadwerkelijk. Het geeft even verlichting in een moeilijke situatie, maar het 

is veelal geen echte oplossing voor problemen. Het bieden van onderwijs helpt mensen om zelf te 

bouwen aan een betere toekomst. 

 

3. Doelen voor 2022 

Onze specifieke doelstellingen nemen we op in jaarplannen. 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 dit jaarplan beschreven projecten 

zoeken we daarin 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. 

3.1 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. Er wonen momenteel 

ongeveer 10 kinderen in Childrens Home. Stichting Thomas zet zich in om voor 

deze jongens sponsors te vinden. Van het sponsorgeld wordt hun eten, 

medische zorg en schoolgeld betaald. Om het voortbestaan van het kinderhuis 

veilig te stellen, is onze doelstelling om in 2022 voor elk kind een sponsor te 

vinden c.q. behouden. Gebleken is dat de overheid steeds vaker bepaalt dat 

maximaal 10 kinderen opgevangen mogen worden. Wanneer het mogelijk is 

om meer kinderen op te vangen, zullen er waarschijnlijk ook weer nieuwe 

donoren nodig zijn.  

 

 

3.2 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. Een minister van de staat Uttar 

Pradesh heeft dit project bezocht en was onder de indruk. Hij heeft alle 

deelnemende kinderen ontvangen en een cadeautje gegeven. Het programma 

is ook een groot succes. Er zijn dit schooljaar hopelijk weer 25 kinderen die 

meedoen aan het Each One Teach One progamma van de Thomas Academy. 

Aangezien dit project een groot succes en we hiermee onderwijs kunnen 
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aanbieden aan de zwakste in de samenleving willen we dit jaar en ook volgend schooljaar dit project 

voortzetten.   

3.3 Vrouwenonderwijs 

De opzet van het vrouwenonderwijsprogramma is in 2020 vernieuwd. We hopen dat dit in 2022 weer 

doorgang kan vinden. De vrouwen krijgen 3 dagen regulier onderwijs (onder meer taal, rekenen en 

hygiëne) en 3 dagen beroepsonderwijs. Zo weten we dat alle vrouwen die les krijgen na afloop van het 

onderwijs ook in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. In dit project willen we ook dit jaar weer 

investeren. 

3.4 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. Een waterpomp 

inclusief installatie kost tussen de € 100,- en € 450,-. Hiervoor wordt een lichte of een zware pomp 

geslagen. Welk type er nodig is wordt bepaald door het aantal mensen dat gebruik moet maken van de 

installatie en de diepte waarin moet worden gepompt om het water aan te boren. 

3.5 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. Dit programma willen we dit jaar verder 

uitbreiden. 

 

4. Financieel plan 

Of het haalbaar zal zijn al deze doelen in 2022 te realiseren is afhankelijk van de giften die we ontvangen. 

Hoe meer bijdragen worden ontvangen, hoe eerder doelen gehaald kunnen worden. Stichting Thomas 

zal zich dan ook in 2022 weer inzetten om zoveel mogelijk fondsen te werven. Het is uiteraard niet de 

bedoeling dat er veel geld op de rekening van Stichting Thomas blijft staan. Stichting Thomas streeft 

ernaar giften zo snel mogelijk voor het werk in India in te zetten. Stichting Thomas is voor haar 

inkomsten volledig afhankelijk van giften. Het is een voorrecht dat zo veel mensen het werk in India in 

de afgelopen jaren hebben willen steunen. Geregeld maakten mensen een (fors) bedrag over aan 

Stichting Thomas. Stichting Thomas streeft er naar om een betere inschatting te kunnen maken van welk 

bedrag beschikbaar zal zijn om in te zetten voor de verschillende projecten. Dit gaat Stichting Thomas op 

de volgende manieren proberen te bereiken: 

4.1 Samenwerking met Hulp Vervolgde Christenen voor Home Children 

Hulp Vervolgde Christenen (HVC) wil voor de Home Children in Lucknow hun sponsorprogramma 

inzetten. Dit houdt onder andere in dat er van elk kind een sponsorkaart is gemaakt. Die kaarten worden 

aangeboden aan mensen die via HVC een kind willen steunen, financieel en met gebed. Het is goed dat 
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er directe betrokkenheid en financiële steun voor de kinderen komt! HVC zet dus haar expertise in om 

deze taak op zich te nemen, en neemt wat dit onderdeel betreft ook de financiën voor haar rekening. 

Stichting Thomas zal zich zo veel mogelijk inspannen om sponsoren te werven. 

4.2 Opbouwen vaste ledenbasis 

Stichting Thomas wil in 2022 haar contactpersonen vragen of zij zich op vaste (bijvoorbeeld 

maandelijkse) basis willen committeren aan het werk in India. 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. 

4.3 Nieuwsbrieven 

We zoeken graag naar mogelijkheden om mensen te informeren over en motiveren voor het werk in 

India. En om te laten zien wat er gedaan is met de giften die we hebben mogen ontvangen. Dat gebeurt 

via nieuwsbrieven, maar kan ook zijn door een kraam op een informatiemarkt of andere activiteiten. 


