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Voorwoord 
 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van The Thom Foundation.  
Een bijzonder jaar, met name door de uitbraak van het Covid 19-virus dat grote impact had op 
de samenleving. Overal ter wereld ondervinden mensen hier van de emotionele, 
maatschappelijke, sociale en financiële /economische gevolgen.  
 
Ook de uitvoering van vele door ons gesteunde projecten, liep vertraging op of moest in een 
enkel geval zelfs worden doorgeschoven naar 2021.  
Desondanks kunnen we terugkijken op een succesvol jaar. Succesvol in de zin dat er ondanks de 
Corona-pandemie, veel gerealiseerd is door de organisaties die wij mede dankzij uw financiële 
hulp, gesteund hebben. Dit jaar waren we ‘actief’ in meerdere landen in Afrika, Azië en 
Centraal-Amerika. 
 
Het grootste deel van het jaarverslag bestaat uit de beschrijving van de projecten die we 
gesteund hebben, waarbij de informatie gebaseerd is op de status per februari 2021. 
De projectprofielen op onze website www.thethomfoundation.nl zullen in de loop van dit jaar 
aangepast worden als er wijzigingen zijn in de uitvoering of afronding van de projecten. 
 
Dank aan eenieder die zich op welke manier dan ook ingezet heeft voor The Thom Foundation!  
 
 
 
Namens het bestuur van The Thom Foundation, 
Stefan Bredenbeek 
Voorzitter 
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1.  Inleiding  
 
De Thom Foundation is op 27 augustus 2006 door Stefan Bredenbeek en Inge Obdeijn opgericht 
ter nagedachtenis aan hun zoon Thom Bredenbeek die in 2004 op tienjarige leeftijd overleed. 
Met de oprichting van The Thom Foundation leeft de naam van Thom voort en is deze 
verbonden aan projecten waar kinderen met een beperking worden geholpen. 
 
De visie van The Thom Foundation is dat elk kind waar ook ter wereld recht heeft te leven in 
menswaardige omstandigheden en dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun 
eigen mogelijkheden. 
De missie van The Thom Foundation is te bevorderen dat kinderen met een lichamelijke, 
verstandelijke of geestelijke beperking, die leven in mensonwaardige omstandigheden of 
zonder onze steun niet of nauwelijks kansen krijgen op een menswaardig bestaan, te helpen, 
zodat zij zich binnen hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.          
 
The Thom Foundation tracht haar missie te realiseren met financiële steun aan (uitsluitend) 
projecten ten behoeve van kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke 
beperking. Dit moet leiden tot betere leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van 
deze kinderen.                      
 
2. Werkwijze 
 
Voor het uitvoeren van de doelstellingen van The Thom Foundation is de stichting geheel 
afhankelijk van donaties van derden. Dit kunnen zowel individuele donaties van particulieren of 
organisaties zijn, dan wel gelden afkomstig van acties die uitgevoerd zijn ten behoeve van  
The Thom Foundation.  
 
Het merendeel van de ingediende projecten, wordt verkregen via een aanvraag op de website 
van The Thom Foundation (www.thethomfoundation.nl). Daarnaast komen projecten tot ons 
via het netwerk van bestuursleden of melden organisatie die TTF eerder heeft gesteund, zich 
opnieuw. 
Tijdens de bestuursvergaderingen (3-4 keer per jaar) worden de ingediende projectvoorstellen 
beoordeeld. Daarbij is ons criterium dat onze bijdrage ten goede moet komen aan kinderen 
met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, de belangrijkste. Verder is het 
voor ons van belang dat wij ‘herkenbaar’ willen zijn als partner in het project. The Thom 
Foundation participeert om die reden niet snel in een project met een enorme begroting en 
waaraan wij slechts een geringe financiële bijdrage leveren. En vanzelfsprekend is er natuurlijk 
altijd de afweging tussen onze beschikbare en de gevraagde financiële middelen.  
 
Terugkoppeling naar onze donateurs over de status van de projecten, acties en andere 
relevante informatie gebeurt via Facebook, onze nieuwsbrief en website 
www.thethomfoundation.nl waar alle profielen van de uitgevoerde projecten te vinden zijn. 
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3. Gerealiseerde projecten 2020  
 
In 2020 hebben wij dankzij uw steun weer een aantal mooie projecten kunnen ondersteunen. 
De foto’s zijn geplaatst met toestemming van betrokken organisaties.  
 
 
Oeganda 
Naam aanvrager: Cycling out of poverty 
Naam project: Disability is not inability 
Bijdrage TTF: 6.000 euro 
 
Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in Oeganda zijn vaak buitengesloten 
van enige sociale activiteit, laat staan dat ze zelfstandig een inkomen kunnen genereren.  
Ekisa Ministries is een NGO (niet-gouvernementele organisatie, ofwel een organisatie die 
onafhankelijk is van de overheid en maatschappelijk belang) die meer dan 100 kinderen met 
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, in geïsoleerde dorpen rondom Jinja 
ondersteunt. Daarnaast begeleiden zij families bij het vervullen van hun basisbehoeften. Ekisa 
is uitermate goed op de hoogte van de lokale behoefte en zij hebben Cycling out of Poverty 
Uganda al meermalen benaderd voor ondersteuning op gebied van mobiliteit. Laatstgenoemde 
heeft de Nederlandse tak, Cycling out of Poverty Nederland (CooP-Africa), gevraagd om hulp 
 
Cycling out of Poverty is een Nederlandse stichting en ondersteunt scholieren, 
gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers in Kenia en Oeganda met fietsen om 
de toegang tot basisbehoeften en -diensten te verbeteren, zoals onderwijs, gezondheidszorg, 
werk en inkomen. 

 
CooP heeft The Thom Foundation 
gevraagd het project ‘Disability is not 
inability’ te adopteren. Concreet 
betekent dit dat wij 25 kinderen kunnen 
helpen hun mobiliteit te verbeteren 
door lokaal op maat geproduceerde 
mobiliteitshulpmiddelen te verstrekken, 
in dit geval 15 rolstoelen en 10 
handdriewielers. Daarnaast krijgt Ekisa 
Ministries een bakfiets geschonken en 
worden een aantal mensen opgeleid en 
getraind om de mobiliteitsmiddelen te 
onderhouden en repareren.  
 

Invloed Corona 
In het begin van 2020 is een inventarisatie gemaakt van de kinderen die de 
mobiliteitshulpmiddelen nodig hebben en welke. Er werd gestart met de productie, maar kort 
daarna ging Oeganda in een lockdown en werden de activiteiten gestaakt.   
Bij de opstart van de productie in juni, bleken veel materialen door de Corona- maatregelen 
duurder, schaarser of helemaal niet aanwezig. Daarnaast werd de productiecapaciteit 
afgeschaald om de vereiste afstand op de werkvloer te kunnen waarborgen. 
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De intensieve samenwerking tussen het medisch team van Ekisa en CooP, heeft ertoe geleid dat 
de rolstoelen en handdriewielers -in afwijking van de eerdere standaard maten S, M en L- nu 
helemaal op maat worden gemaakt. De productie duurde daardoor iets langer en was iets 
kostbaarder, maar heeft ertoe geleid dat de fysieke ondersteuning is geoptimaliseerd.  
Eind vorig jaar zijn alle hulpmiddelen geleverd! 
Ekisa Ministries neemt de opvolging en de monitoring over het gebruik van de hulpmiddelen en 
de evaluatie voor haar rekening. Daarmee is de continuïteit van het project gewaarborgd. 
 
 
Gambia 
Naam aanvrager: Future for young people 
Naam project: Belevings- of snoezelruimte voor kinderen met een verstandelijke beperking 
Bijdrage TTF: 8.164 euro 
 
De leefomstandigheden van kinderen met een beperking zijn vaak hartverscheurend in Gambia. 
Er zijn praktisch geen voorzieningen voor deze kinderen.  
 
Op het terrein van de reguliere basisschool in het vissersdorp Tanji is zes jaar geleden een klas 
speciaal voor kinderen met een beperking gerealiseerd, het Bendula project. Het doel hiervan 
was om deze kinderen uit hun vaak schrijnende thuissituatie te halen en vaardigheden bij te 
brengen. Het initiatief hiervoor werd destijds genomen door een ROC uit Venlo. Inmiddels zijn 
er 20 kinderen betrokken bij dit project. Ongeveer de helft van hen wordt opgehaald met een 
busje; de kinderen gaan vijf ochtenden per week naar de klas.  
 

In november 2020 is het project 
overgedragen aan de stichting Future for 
young people (FFYP). Deze stichting heeft 
in 2016 in Tanji een zorgboerderij 
(dagbesteding) gebouwd. Hier werkt een 
begeleider samen met kinderen en 
jongvolwassenen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking. Ze verdienen 
een inkomen met het telen en verkopen 
van groente en fruit, de opbrengst uit een 
kinderkledingwinkel, een 
levensmiddelenwinkel met popcorn en 
graanmaalmachine. Ook zijn er dieren op 
de boerderij aanwezig.  

 
Future for young people wil in de bestaande zorgboerderij een ruimte ombouwen tot een 
belevings- ofwel snoezelruimte. De kinderen met een ernstige verstandelijke beperking die op 
de school (dagbesteding) zitten, kunnen dan gebruik maken van deze ruimte. De tuin en de 
dieren -die al aanwezig zijn- zullen ook deel uit gaan maken van de belevingswereld.  
The Thom Foundation heeft eind november 2020 positief gereageerd op het verzoek van FFYP 
om de kosten voor deze verbouwing voor haar rekening te nemen.  
In december 2020 kregen we bericht van de voorzitter van FFYP dat zij in Gambia was om ter 
plekke zaken ten behoeve van het project te regelen. In januari 2021 is gestart met bouwen van 
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de fundering en naar verwachting zal de bouw eind april, begin mei klaar zijn. Daarna wordt de 
snoezelruimte ingericht, waarbij een deel van de inrichting uit Nederland komt.  
Doelstelling is om voor de start van het regenseizoen, juni 2021, de ruimte zover gereed te 
hebben dat de kinderen er gebruik van kunnen maken.  
 
Wordt dus vervolgd! 
 
 
Bangladesh 
Naam aanvrager: Niketan 
Naam project: Share the future 
Bijdrage TTF: 7.500 euro (bedrag is in januari 2021 overgemaakt) 
 
Niketan is een organisatie waar The Thom Foundation een speciale band mee heeft. We 
ondersteunen Niketan al vele jaren vanwege de mooie projecten die ze uitvoeren, maar ook 
vanwege hun goede en betrouwbare verslaglegging en projectbegeleiding ter plaatse. 
Daarnaast is er een samenwerking tussen Niketan en 2Mothers. 2Mothers is een stichting van 
Linda Halsema en Inge Obdeijn, beide adviseurs van The Thom Foundation. 2Mothers steunt 
moeders van kinderen met een beperking in Bangladesh, door de door hun gemaakte 
producten te verkopen.  Een deel van de opbrengst gaat naar The Thom Foundation. 
 
Project ‘Share the future’ heeft als doel 524 kinderen 
met een meervoudige handicap te helpen. Het gaat 
daarbij om het ontwikkelen en verbeteren van de 
gezondheid en hun scholingsmogelijkheden. Het gaat 
hier om kinderen en jongeren met neurologische 
ziektes: hersenafwijkingen, autisme en/of een 
ontwikkelingsachterstand. 
 
 
Het totale project van Niketan richt zich op de volgende zaken:  
- Vroegtijdige interventie: onderzoek, gebarentaal 
- Hulp: sociale activiteiten, gezondheidsonderzoek, therapie 
-Voedsel: het verstrekken van schoolmaaltijden 
- Onderwijs 
- Maatschappij: integratie en acceptatie kinderen, betrekken stakeholders, enz. 

 
Met de donatie van TTF kunnen acht veranda 
schooltjes (CRCD) in Daulatpur worden gerund 
en wordt het salaris betaald van therapeuten en 
begeleiders. Zij trainen en begeleiden op hun 
beurt de ouders van de kinderen en vrijwilligers.  
De veranda schooltjes zijn eenmaal in de week 
open en bieden aan gemiddeld 80 kinderen zorg 
en onderwijs. Bedoeling is om twee veranda 
schooltjes na scholing van de vrijwilligers te 
zijner tijd over te dragen aan de community. 
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Invloed Corona 
Vanwege de Corona crisis hebben de veranda schooltjes van eind maart tot begin juni hun 
deuren moeten sluiten. In deze maanden heeft het personeel telefonisch les, therapie en 
begeleiding gegeven aan kinderen en hun ouders en er is noodhulp geboden in de vorm van 
voedselpakketten. Om de projecten ook in deze moeilijke tijd goed te monitoren zijn er speciale 
monitoring tools ontwikkeld. Hierbij werd niet alleen naar de verhalen van ouders en 
begeleiders geluisterd, maar ook naar die van de kinderen. Dit werd onder andere gedaan door 
hen te vragen tekeningen over hun leven in lockdown te maken.  
De activiteiten zijn in de derde week van juni hervat. De kinderen kwamen op school, maar 
waren opgesplitst in kleinere groepjes van 3 tot 4 kinderen. 
Tot overmaat van ramp kreeg dit gedeelte van het land in juli te maken met ernstige 
overstromingen, waardoor veel mensen hun huis tijdelijk moesten verlaten. Het resterende 
gedeelte van 2020 zijn de activiteiten op dezelfde manier voortgezet als vlak voor de 
overstromingen. 
Onderwijs, trainingen en begeleiding hebben doorgang gevonden, maar wel in aangepaste c.q. 
afgeschaalde vorm.  
 
The Thom Foundation heeft Niketan ‘groen licht’ gegeven om waar nodig de begroting aan te 
passen en zo nodig een deel van onze steun te gebruiken voor de ‘Corona aanpak’. 
 
 
Filipijnen 
Naam aanvrager: Red Horse Compagny 
Naam project: Individuele steun Cyrus 
Bijdrage TTF: 500 euro 
 
The Thom Foundation heeft in 2019 voor het eerst een project van de Red Horse Compagny 
(RHC) gesponsord. Met onze steun is toen een tehuis voor dove kinderen gerenoveerd. De RHC 
bestaat uit een groep Nederlandse vrijwilligers die jaarlijks (op eigen kosten) naar de Filipijnen 
gaan en daar door middel van kleinschalige bouw van huisjes, bijdragen aan betere 
leefomstandigheden voor arme gezinnen. De RHC werkt nauw samen met lokale (vaste) 
contactpersonen, waardoor monitoring van projecten geborgd is. 

 
Ook in 2020 kwam er een verzoek, waarbij het dit keer ging om 
hulp aan Cyrus, een gehandicapte jongen van 6 jaar. Hij heeft 
aangeboren lichamelijke vergroeiingen en daardoor een 
ontwikkelingsachterstand. Op advies van een arts is hij een half 
jaar na zijn geboorte gestart met fysiotherapie. Wegens gebrek 
aan financiële middelen is vrij snel daarna gestopt. 
Cyrus kan redelijk praten, maar niet op het niveau dat past bij zijn 
leeftijd. Hij lijkt dus ook een cognitieve beperking te hebben, maar 
dit is nooit onderzocht en vastgesteld.  
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The Thom Foundation is gevraagd om financiële steun voor: 
- een rolstoel  
- het verstekken van vitamines, melk en medicijnen ter voorkoming van spierspasmen en 
dystrofie 
- een medisch onderzoek waarin vastgesteld wordt wat Cyrus exact mankeert en bij welke 
therapie en medicijnen hij het meest baat heeft. 
 
Invloed Corona 
Ook in de Filipijnen is al lange tijd sprake van een lockdown, kinderen moeten strikt 
thuisblijven. Om die reden heeft het medisch onderzoek nog niet plaats gevonden. Zodra het 
kan, zal dit onderzoek plaatsvinden en kan er gestart worden met gerichte therapie en 
medicatie. 
Cyrus heeft zijn rolstoel inmiddels gekregen en hij krijgt de benodigde medicijnen, vitamines en 
melk.  
 
 
Kirgizië 
Naam aanvrager: Stichting Geef een koe 
Naam project: Geef een koe 
Bijdrage TTF: 2.250 euro 
 
Door middel van de gift van een koe ondersteunt Stichting Geef een koe gezinnen met een 
gehandicapt kind in Kirgizië. Deze gezinnen hebben het daar extra zwaar. Niet alleen door de 
kosten voor medicatie, maar ook doordat deze gezinnen door stigmatisering sociaal geïsoleerd 
zijn. De vrouwen/moeders dragen vaak alleen de zorg. Vaders ontvluchten de gezinnen vaak, 
omdat ze niet de lasten willen dragen van het stigma van een gehandicapt kind. Alcoholisme 
speelt in veel gevallen een rol. Vaak wordt de zorg voor de kinderen aan opa en oma in het 
dorp overgelaten, omdat de moeder uit financiële nood in de stad of in het buitenland (Rusland 
of Turkije) moet gaan werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Geef een koe werkt al jaren nauw samen met de lokale stichting Nur Bala in de stad 
Talas. De medewerkers van Nur Bala selecteren de gezinnen die in aanmerking komen voor een 
koe. Dit doen ze op basis van informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en lokale 
zorginstellingen. Nur Bala zorgt voor de koop van de koe, helpt de gezinnen op gang met het 
houden van een koe, het maken van melkproducten en het voeren van een administratie.  
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Ook zijn de medewerkers van Nur Bala altijd bereikbaar voor het geven van hulp en (medisch) 
advies. 
 
Een koe geeft een gezin met een gehandicapt kind een stabiel inkomen. Het zorgt voor: 
- Voldoende te eten 
- Verbetering van de woonomstandigheden 
- Toegang tot medicijnen en behandelingen 
- De mogelijkheid het kind thuis op te laten groeien 
- Verbetering van de positie van de vrouw 
- Meer sociale contacten 
- Minder stigma 
 
De drie koeien -met de oer-Hollandse namen Tonnie, Linda en Inge- die The Thom Foundation 
aan evenzoveel families heeft geschonken, zijn op 23 december 2020 gekocht en naar de 
gezinnen gebracht. We zijn nog in afwachting van foto’s en aanvullende informatie. 
 
 
Armenië 
Naam aanvrager: Stichting Asmik 
Naam project: Realisatie snoezelruimte 
Bijdrage TTF: 2.000 euro 
Stichting Asmik biedt financiële ondersteuning aan instellingen en projecten in Armenië, die 
werkzaam of actief zijn op het gebied van liefdadigheid en/of die het algemeen 
maatschappelijke nut dienen. 

Het tehuis Nor Kharberd ligt ten Zuidwesten van de hoofdstad Yerevan in Armenië. In dit tehuis 
wonen 230 kinderen met ernstige mentale en fysieke handicaps in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. 
Daarnaast woont hier ook een klein groepje jongvolwassenen, ‘18-plus’, omdat voor hen geen 
passende externe plek gevonden kon worden.  
In het tehuis zijn artsen, orthopedagogen, psychologen en een logopediste werkzaam. Het 
overgrote deel van het verzorgend personeel heeft geen opleiding gehad. Zij verzorgen, 
wassen, kleden, passen op de kinderen en helpen met het geven van eten.  
 
Het merendeel van deze kinderen heeft gedragsproblemen, voornamelijk agressie, maar ook 
afwijkend gedrag ten gevolge van problemen met de verwerking van zintuigelijke prikkels. De 
krappe huisvesting draagt in negatieve zin bij aan deze problematiek. 
Om deze redenen zou het tehuis graag een snoezelruimte realiseren. Stichting Asmik wil hen 
hierbij helpen.  
Snoezelen of zintuigactivering is een kalmerende activiteit die veel in de gehandicaptenzorg 
wordt gebruikt bij kinderen met een (ernstige) verstandelijke beperking. Snoezelen prikkelt de 
belangrijkste zintuigen: het gehoor, het zicht, de reuk, de tast en de smaak. Door deze zintuigen 
selectief te prikkelen, kunnen mensen hun emoties en gevoelens uiten. Het moet uiteindelijk 
leiden tot agressievermindering, een betere balans en minder gedragsproblemen. 
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 Nor Kharberd heeft in het 4 kilometer 
verderop gelegen dorpje Masis ook een 
dagverblijf voor kinderen met een beperking. 
Overdag zijn de daar 32 kinderen die ’s avonds 
naar huis, naar hun ouders gaan. Het is de 
bedoeling dat deze kinderen te zijner tijd met 
een busje naar Nor Kharberd worden gereden, 
zodat ook zij op een voor hen gereserveerde 
dag(-deel) ook gebruik kunnen maken van de 
snoezelruimte.  
 

 
Voorbeeld van een snoezelruimte 

 

Invloed Corona 
Het was de bedoeling dat de hoofdbegeleidster van de instelling Nor Kharberd in het voorjaar 
2020 naar Nederland zou komen om een aantal instellingen te bezoeken die gebruik maken van 
een snoezelruimte. Daarnaast zouden enkele bestuursleden van Stichting Asmik in de loop van 
2020 naar Armenië gaan en samen met lokale bouwvakkers starten met de bouw van de 
snoezelruimte. Helaas konden beide geplande activiteiten vanwege Corona niet doorgaan. Er is 
al die tijd wel contact geweest met de Armeense contactpersonen over de voortgang van het 
project.  
 
Inmiddels is de eerste aanbetaling gedaan aan een Nederlands bedrijf dat de benodigde 
materialen levert. Dit zijn deels ‘standaard’ materialen, deels handmatig geproduceerde. 
Verwachting is dat deze over 2-3 maanden gereed zijn, waarna ze met een vrachtauto 
verzonden worden naar Armenië, een spannende rit, zeker gezien de recente oorlog met 
Azerbeidzjan.  

The Thom Foundation heeft 2.000 euro bijgedragen voor de realisatie van dit project. 
 
 
Thailand 
Naam aanvrager: Thai Child Development Foundation 
Naam project: Uitbereiding beroepsopleidingen 
Bijdrage TTF: 8.500 euro 
 
De Thai Child Development Foundation (TCDF) is een Nederlandse ANBI stichting en werkt in 
Thailand. De stichting is in 2004 opgezet met als doel Thaise kinderen te ondersteunen die 
buiten de reguliere zorg of het educatieve systeem vallen. Zonder ze uit huis te halen! Al naar 
gelang de individuele hulpvraag en een kind zijn of haar persoonlijke leefomstandigheden, kan 
dit steun zijn in de vorm van medische zorg, gezonde voeding en educatie. Er wordt nauw 
samengewerkt met de ouders van de individuele kinderen, de lokale scholen en de lokale 
medische instanties.  
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Het ondersteunen van de studenten met een beperking is een meerjarenproject. De benodigde 
steun die een kind krijgt hangt af van zijn/haar beperking en leeftijd; de steun varieert van 
enkele jaren tot ‘levenslang’. De beroepsopleiding van TCDF is erop gericht om 
jongvolwassenen die wel de potentie hebben om te werken, te begeleiden naar 
zelfredzaamheid, zowel binnen hun eigen gezin, als in het dorp. De jongvolwassene creëert 
daarmee een eigen basis inkomen en is daarmee niet meer afhankelijk van anderen, 
bijvoorbeeld sponsoring door TCDF. 

 
Net als in 2019 heeft The Thom Foundation besloten om ook in 
2020 een (deel-)project van TCDF te ondersteunen. Dit keer 
betrof het de inrichting van lokalen voor een viertal 
beroepsopleidingen waardoor een professionaliseringsslag kan 
worden gemaakt. Het gaat in dit geval over de koksopleiding, de 
bakkersopleiding (koffie en thee maken), kunstnijverheid en zeep 
maken. 
De vier lokalen krijgen een standaard inrichting met een 
aanrecht, wasbak, kasten en een tafel met 6 stoelen. Per 
beroepsopleiding zijn er specifieke benodigdheden zoals 
bijvoorbeeld een oven en kleine koelkast voor de 
bakkersopleiding. Daarnaast wordt er in de gemeenschappelijke 
ruimte een whiteboard, een beamer en scherm geplaatst. Ook 
wordt er van onze donatie lesmateriaal gekocht en ontvangen de 
jongeren een kleine startersvergoeding. 
 
 

 
Invloed Corona 
De pandemie had en heeft zeker ook Thailand een grote impact op alles en iedereen.  
Niet alleen kwam de bouw van de extra klaslokalen tijdelijk stil te liggen, maar ook trok een 
Thaise sponsorgroep zich terug vanwege de economische impact door Covid-19. Deze sponsor 
zou niet alleen bouwmaterialen doneren, maar ook een klas- en productieruimtes bouwen met 
hun bedrijfsteams. Een deel van de bouw (palen en dak) was gelukkig al voor de pandemie 
gereed.  
Om de bouw af te kunnen maken moest TCDF noodgedwongen op zoek naar een nieuwe 
sponsor.  Eind december 2020 meldde Wilde Ganzen hiervoor. De bouw is begin januari jl. 
hervat. De voorbereidingen voor het werken met de nieuwe educatieve materialen en het 
trainen van het team zijn gedurende lockdown zo goed als mogelijk doorgegaan.  
 
Het streven is om alles in mei 2021, het nieuwe Thaise schooljaar, gereed te hebben zodat de 
beroepsopleidingen in de nieuwe lokalen kunnen starten. 
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Guatemala 
Naam aanvrager: Stichting Tess Unlimited 
Naam project: Melkproject 
Bijdrage TTF: 2.500 euro 
 
Ook in Guatemala ondervindt de bevolking veel hinder van Covid-19. De grenzen zijn 
(grotendeels) gesloten, reizen binnen de landsgrenzen is niet toegestaan, er is een avondklok 
ingesteld en bijna alle sociale en maatschappelijke activiteiten zijn opgeschort. Enkel de 
essentiële voorzieningen zijn beschikbaar.  
Tess Unlimited is al jaren actief in Guatemala. De stichting is genoemd naar Tessa de Goede, 
een Nederlandse vrouw die tijdens een reis over de wereld, verliefd werd op het land 
Guatemala en de bevolking. Tijdens haar verblijf ging Tessa als vrijwilligster werken in een 
ziekenhuis met kindjes die geboren waren met schisis, een aangeboren afwijking waarbij de lip 
en in veel gevallen ook het gehemelte niet volledig zijn gesloten. In Nederland staat deze 
afwijking bekend als een ‘hazenlip’ en/of ‘open gehemelte’. Sinds 2008 zijn Tessa en haar 
stichting voltijds bezig om deze kinderen te helpen. 
 
Tess Unlimited is actief op meerdere vlakken: ze financieren operaties, logopedie, 
psychologische begeleiding, tandheelkundige zorg en melkprojecten.  

 
Het melkproject is een essentieel onderdeel binnen Tess Unlimited. 
Bijna 98% van pasgeboren kinderen lijdt aan ondervoeding. Naast het 
niet kunnen drinken aan de borst zijn ouders in arme gebieden vaak 
niet in staat om te betalen voor flesvoeding. Omdat deze kinderen niet 
op het juiste gewicht zitten, maken ze geen kans op een operatie. Het 
melkproject doorbreekt deze vicieuze cirkel. Dit gebeurt door het 
verschaffen van melk, vitamines en medicijnen. Ook krijgt iedere baby 
een speciale Haberman drinkfles en wordt aan ouders uitgelegd hoe ze 
deze het beste kunnen gebruiken. 

De realiteit en impact van een melkproject gaat verder dan het klaarstomen van kinderen voor 
een operatie. In een groot aantal gevallen opent de opname van een kind in het project niet 
alleen de deur naar een operatie, maar redt de melk ook het leven van dit kind. 
In het melkproject worden gemiddeld 300 kinderen per jaar voorbereid op hun operatie. 
Omdat deze kinderen eerst op het juiste gewicht moeten komen, zitten ze gemiddeld 3 
maanden in het melkproject vóórdat ze hun operatie krijgen. Na de operatie is het van belang 
dat ze goed kunnen revalideren en niet meteen afvallen. De meeste kinderen worden daarom 
nogmaals 2 maanden voorzien van melkpoeder.  
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The Thom Foundation heeft de kosten op zich genomen om 10 kinderen 5 maanden van melk 
te voorzien. Hiermee was een bedrag gemoeid van 2.500 euro.  

Invloed Corona  
Het was in 2020 niet mogelijk om het melkproject op 
dezelfde manier uit te voeren als voorheen, waarbij grote 
groepen samenkwamen om hun kinderen/baby’s te wegen 
en te voorzien van melk en speciale drinkflessen. De 
planning voor de hulp aan de kinderen die geholpen zouden 
worden moest aangepast worden en ook het aantal 
kinderen dat geholpen moest worden nam toe. Dit had 
enerzijds te maken met het niet door kunnen gaan van de 
operaties als gevolg van Corona en anderzijds omdat veel 
families economisch getroffen werden door het virus. 
Hierdoor hadden ze minder financiële middelen voor 
bijvoorbeeld deze relatief dure melk.  
Tess Unlimited heeft The Thom Foundation terugkoppeling 
na afronding van het project. De ondervoede kinderen 
verkeerden allen in goede gezondheid!   

 
 
Oeganda 
Griet’s Oogappeltjes: UITGESTELD PROJECT 
 
Het grootste financiële project dat The Thom Foundation in 2020 zou gaan steunen was een 
project voorgedragen door Griet’s Oogappeltjes (GO). Deze stichting is al jaren actief in Uganda 
en huurt daar onder andere een huis waar ongeveer 10 kinderen met een beperking worden 
opgevangen.  
Het project bestaat uit de bouw van een eigen huis dat onderdak biedt aan ongeveer 10 
kinderen. Bovendien wil GO in dit nieuwe huis het bestaande naaiatelier uitbreiden, een 
werkplaats, een groente- en fruittuin en een kippenhok creëren. Tenslotte is het de bedoeling 
een dagopvang voor kinderen realiseren, waarvan de ouders niet in staat zijn de zorg continu 
op zich te nemen.  
De totale projectkosten bedragen 50.000 euro, 20.000 voor aankoop grond en 30.000 euro 
voor bouw van het huis. The Thom Foundation heeft zich garant gesteld voor het bedrag dat 
gemoeid is met de aankoop van de grond.  
 
Door de gevolgen van de Corona pandemie is dit project tijdelijk ‘on hold’ gezet.  
We hopen dat het project in 2021 snel van start kan gaan. 
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BIJLAGE 1. Algemene gegevens The Thom Foundation 
 
 
Statutaire naam:   The Thom Foundation 
Statutair gevestigd:   te Deventer 
Bestuursleden:   Dhr. S.L Bredenbeek (voorzitter) 
     Dhr. L.J. Stoer (penningmeester) 
     Dhr. F. Witz (secretaris) 
Adviseurs bestuur:   Mw. L. Halsema-Obdeijn 
     Mw. I.M.T. Obdeijn 
Contactpersoon:   Dhr. S.L.Bredenbeek 
Contactadres:    L. Majoorlaan 42, 1401 RP Bussum 
Telefoonnummer:   035 – 69 22 053 
E-mail adres:    info@thethomfoundation.nl 
Website:    www.thethomfoundation.nl 
Inschrijving KvK:   08089149 
Anbi status:    Sinds 1 januari 2008 
Fiscaal nr:    8093.37.095 
Oprichtingsdatum:   27 augustus 2006 
 
De bestuursleden en adviseurs verrichten hun werkzaamheden voor de stichting op vrijwillige 
basis; er worden dus geen salarissen of vergoedingen betaald.  

 
ANBI  
The Thom Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als een zogenaamde Algemene 
Nut Beoogde Instelling (ANBI) 
Met deze erkenning wordt het voor donateurs mogelijk om, bij een frequente langere periode 
van doneren, de giften middels hun Inkomstenbelasting te verrekenen. 
Het voordeel voor The Thom Foundation is dat de donateur een hoger (bruto) bedrag kan 
schenken, terwijl hij/zij netto een lager bedrag schenkt. 
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BIJLAGE 2.  Financiën 
 
Balans per 31 december 2020 met vergelijkende cijfers over 2019 
 
          
          
     31-12-2020   31-12-2019  
     € €   € €                  
Activa          
Financiële vaste activa          
Lening u/g 2Mothers    26.523    25.750 
          
Liquide middelen          
ABN-AMRO Bank N.V.   23.948    43.910  
ASN Bank    98.930    98.930  
      122.878   142.840 
Balanstotaal     149.401   168.590 
          
Eigen vermogen    149.401   168.590 
       
Balanstotaal     149.401   168.590 
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Staat van baten en lasten over 2020  
 
 
         
      2020    2019  
     €  €  €  €                            
Opbrengsten          
Donaties en acties   10.088    70.059  
Rentebaten    773    776  
Totaal opbrengsten     10.861    70.835 
          
Uitgaven          
Projecten    29.914    46.626  
Bankkosten    136    173  
Totaal uitgaven     30.050    46.799 
Saldo       -19.189   24.036 
          
          
Uitgaven projecten     2020    2019 
       €    € 
Stichting Niketan     0    5.000 
Stichting Armenië     2.000    0 
Stichting Geef een Koe    2.250    0 
Stichting Future For Young People   8.164    0 
Wilde Ganzen      0    4.108 
Stichting Cycling out of Poverty   6.000    0 
Stichting ASL      0    11.362 
Stichting Start Up 4 Kids    0    3.476 
Red Horse Company     500    1.900 
Liliane Fonds      0    11.000 
The Child Development    8.500    5.000 
Stichting Les Amis de Gamble    0    780 
Tess Unlimited     2.500    0         
Totaal uitgaven projecten    29.914    42.626 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


