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Thailand 

Ook het jaar 2021 werd weer gekenmerkt door de overal opgelegde beperkingen t.g.v. 

covid en de hierdoor op veel plekken in de wereld toegenomen economische teruggang in 

combinatie met werkloosheid en stijgende prijzen. Dit heeft uiteraard ook zijn 

weerslag gehad op de donaties en verdere ontwikkeling binnen de projecten, omdat ter 

plekke door strenge covid regels veel zaken niet mogelijk waren. Veel van de voor 2021 

geplande activiteiten zijn daarom noodgedwongen weer uitgesteld tot in 2022. 

Ondanks dit alles is het echt geweldig te vermelden, dat we hoewel nog niet op het 

donatie peil van voor de covid periode zaten, we ten opzichte van 2020 weer 

aanmerkelijk zijn gestegen in donaties. Een toename van ongeveer 30% t.o.v. 2020. 

 

Ook in 2020 mochten we weer een bijdrage leveren aan het project in Thailand waar in 

2021 de covid restricties dusdanig waren, dat veel van het normale werk daar op een 

laag pitje stond danwel niet of nauwelijks mogelijk was. Lagere en middelbare school en 

ook de Universiteit waar de meisjes naar toegaan zijn in 2021 bij elkaar niet meer dan 

bij elkaar 3 weken open geweest waardoor de kosten voor onderwijs daar in deze 

periode substantieel zijn teruggelopen. 

 

Lagere, middelbare school en Universiteit zijn een dure kosten post kijkend naar alle 

meisjes in de opvanghuizen en die in het villageproject. Los van het school of college 

geld zijn er jaarlijks verplicht aan te schaffen nieuwe uniformen, bijpassende schoenen 

etc. nodig. Dit naast alle constant aan te schaffen leermiddelen die hier niet via school 

of Universiteit beschikbaar worden gesteld en de kosten van lunch en drinken op school 

en alle buiten activiteiten via school of Universiteit. Hier boven op komen nog de 

extreem hoge kosten voor hen die via de Universiteit in hun laatste jaar verplicht 3 of 

4 maanden in internship moeten. 

 

Het project is nog steeds gericht op de opvang van meisjes waarvan de moeders in de 

gevangenis zitten, en die bij detentie van de moeder zonder adequate zorg zijn 

achtergelaten in hun dorp van herkomst. Zorg die dan moet worden geboden door 

doorgaans oude en zeer arme grootmoeders. 

 

Deze meisjes gaan niet of in ieder geval nauwelijks naar school door de hieraan 

verbonden kosten die de grootmoeders niet kunnen opbrengen, maar moeten dan 

meewerken in huis en op het land. Kijkend naar de heersende cultuur en hun 

kwetsbaarheid worden veel van deze meisjes slachtoffer van misbruik en human 

trafficking. 

Helaas waren in 2021 bezoeken aan de respectievelijke gevangenissen wederom niet 

mogelijk door lock downs en ook door gewijzigde regelgeving voor bezoek in het 

algemeen. 

Hoewel er plaats is om nieuwe meisjes intern op te vangen kon dit door alle covid 

beperkingen geen gestalte krijgen. 

 

Binnen de projecten krijgen de meisjes ze een een veilig en liefdevol huis waar alles 

draait om familie met elkaar te zijn, geestelijk en lichamelijk herstel door goede 



fysieke en geestelijke gezondheidszorg en begeleiding, gezonde en gevarieerde voeding 

en de beste scholing, tot en met Universitaire opleiding, die er maar beschikbaar is. 

 

Village Project 

Ondanks de lange lock downs en de hiermee gepaardgaande beperkende reismaatregelen 

ter plaatse is er toch zoveel mogelijk bezoek gebracht aan de diverse Hill Tribe dorpen 

en mochten er tegen alle druk en onmogelijkheden in ook in 2021 weer nieuwe meisjes 

worden gered en toegevoegd aan dit project. Net als voor de andere meisjes die door 

dit project ter plaatse op hun dorp worden ondersteund, kunnen deze meisjes nu ook 

(zodra deze open zijn) naar school, hebben ze goed eten en kleding, fysieke en mentale 

gezondheidszorg en door regelmatige controle en begeleiding zijn zij beschermd tegen 

misbruik en human trafficking. 

 

India 

In tegenstelling tot 2020 was het voor de projecten in India een heel goed jaar en 

konden we dus substantieel bijdragen aan het verder ontwikkelen hiervan. Het werk 

richt zich op de armsten der armen, de Dalit of zoals ze hier worden genoemd de 

onaanraakbaren die behoren tot de allerlaagste kaste en door niemand worden geholpen. 

Er is voor hen geen scholing, geen werk en geen gezondheidszorg, ze wonen in 

zelfgemaakte hutten zonder stromend water, sanitair, electra en wat voor ons allemaal 

zo normaal is. Veel kinderen hier zijn verlaten of wees en moeten hun eigen kostje bij 

elkaar scharrelen door bedelen, eten uit de vuilnisbakken of “speciale” diensten aan te 

bieden. Net als de vele jonge ongehuwde moeders hier staan jonge meisjes vaak bloot 

aan misbruik of trafficking en worden weduwen hier gedumpt omdat de families vanuit 

de geldende cultuur niet voor hen willen zorgen. 

 

Naast het bestaande voedselproject in de slums van Tenali, is er een officiele 

beroepsopleiding gestart voor tiener meiden en jonge alleenstaande moeders in een 

gehuurde locatie met officiele leerkrachten. Het voedselproject voorziet inmiddels zo’n 

500 kinderen en tieners, jonge moeders en ouden van dagen van fatsoenlijke maaltijden. 

De vocational school helpt met het leren van een vak zodat jonge meiden en jonge 

moeders na afronding hiervan met door het project gegeven hulp een kans hebben op 

het vinden van werk of een eigen bedrijfje kunnen starten. 

 

Visie 

De visie zoals omschreven in het policy plan 2019-2025 blijft ongewijzigd, waarbij voor 

ons op basis van de vele bestaande internationale contacten kijkend naar fundraising en 

sponsoring de nadruk wel steeds meer zal liggen op o.a. Amerika, Singapore en Zuid 

Korea, waar inmmidels zo’n 80% van de nodige budgetten door directe donaties aan de 

projecten vandaan komt. 

 

Ook in 2021 is er voor zover mogelijk door alle beperkende maatregelen gewerkt aan 

het onderhouden en uitbouwen van contacten en het zo mogelijk verkrijgen van nieuwe 

sponsors voor de ondersteunde projecten. 

 

Face Book, Twitter, Linkedin, Instagram, de maandelijkse nieuwsflits (Nederlands en 

Engels) en de vele persoonlijke internationale contacten hebben ook in 2021 voor 80% 

voorzien in het budget van de projecten in Thailand d.m.v. directe donaties. 



Voor de projecten in India ligt dat nog op een lager nivo maar we hopen dat ook hier in 

2022 een positieve stijging te zien zal zijn. 

 

Voor Nederland hopen we dat de ingezette stijging in donaties zich in 2022 verder zal 

voortzetten. 

 

We zijn al onze sponsors, zowel in Nederland als internationaal enorm dankbaar. Zonder 

hen zou al het werk in Thailand en India niet gedaan kunnen worden. 

 

God’s rijke zegen toegewenst, 

 

Rev. Dr. Jan Smit 

 
 


