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1. Voorwoord 

 
Op 8 april 2016 overleed de heer Anton Obdeijn op 81-jarige leeftijd. De heer Obdeijn was 
de opa van Thom Bredenbeek, de jongen naar wie The Thom Foundation is genoemd. 
Obdeijn was sinds de    (eind) negentiger jaren actief betrokken bij de verbetering van het lot 
van minder bedeelden in met name Ghana. De door hem opgerichte stichting Anton Obdeijn 
Vastgoed Derde Wereld” bood financiële steun ter realisatie van projecten, waaronder de 
bouw een kraamkliniek in Wa (Ghana).  
Na het overlijden van zijn kleinzoon Thom, ging de door hem opgerichte charitatieve 
stichting op in The Thom Foundation ,waarvan Obdeijn adviseur werd.  
Het bestuur van The Thom Foundation is de heer Obdeijn zeer dankbaar  voor alles wat hij in 
al die jaren heeft gedaan  voor de stichting en in het bijzonder voor alle verbeteringen die 
mede doe zijn toedoen zijn gerealiseerd voor kinderen met een beperking in 
ontwikkelingslanden verspreid over de hele wereld. Hij was een groot inspirator voor onze 
stichting en stond ons met raad en daad bij in het realiseren van de vele projecten. Hij wist 
ons te inspireren en te motiveren. Dankzij hem is The Thom Foundation in staat al 10 jaar 
lang het verschil te maken. 
Mevrouw Halsema-Obdeijn is halverwege 2016 toegetreden als adviseur van The Thom 
Foundation.  
Op 26 augustus 2016 bestond  The Thom Foundation 10 jaar. Tien jaar waarin wij als 
stichting op verschillende plekken in de wereld het verschil hebben kunnen maken voor 
kinderen met een beperking. Ook dit jaar hebben wij weer een aantal mooie projecten 
kunnen steunen, zie verder dit jaarverslag. Dit hebben wij als stichting mede kunnen doen 
door de steun van velen, dank daarvoor. 
Wilt u meer weten over de afgelopen 10 jaar? Klik dan door naar dit filmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=oPQ0CDJHjRA 

 
2. Ontstaan van The Thom Foundation  
 
De Thom Foundation is op 27 augustus 2006 opgericht en vernoemd naar Thom 
Bredenbeek. 
De aanleiding voor het oprichten van deze stichting is zijn overlijden op 10 jarige leeftijd op  
19 december 2004.  
Zijn ouders Stefan en Inge schrijven hierover op de website van The Thom Foundation: 

“The Thom Foundation is een stichting die is opgericht ter nagedachtenis aan onze zoon en 
broer Thom Bredenbeek. Thom is geboren 27 augustus 1994 en is overleden op 19 december 
2004. 

Thom was een prachtig kind, sociaal, liefdevol en hulpvaardig. 

Wij hopen dat met The Thom Foundation de naam van Thom voortleeft en dat vele kinderen 
in de wereld hulp mogen ontvangen van deze stichting.” 

Voor het oprichten van The Thom Foundation waren een bestuurslid en de beide adviseurs 
(waaronder dus Anton Obdeijn) van de stichting, al actief op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking in Ghana  in de geest van de huidige doelstellingen. 
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Ook werd in samenwerking met de Ghanese en Amerikaanse Overheid geparticipeerd in de 
bouw van een ziekenhuis in het noorden van Ghana, in de plaats Wa (2000). 
Voor bijzonderheden over deze projecten is meer te lezen op onze website. 
 

3. Visie, missie en doelstelling 
 
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.                      
 
 
 

 
 

4. Werkwijze 
 
4.1. Herkomst projecten 
De projecten die The Thom Foundation ondersteunt, worden op verschillende manieren bij 
het bestuur ter beoordeling aangeboden.  Het merendeel van de aangeboden projecten 
wordt verkregen via  een aanvraag op de website van The Thom Foundation 
(www.thethomfoundation.nl), via onze partnerorganisatie Wilde Ganzen of op eigen 
initiatief van het bestuur. 
 
Via de website 
Ontwikkelingsorganisaties kunnen voor financiële steun van hun project aanvraag doen bij 
The Thom Foundation. Zij doen deze aanvragen via een daarvoor bestemd formulier.  
 
Via onze partner organisatie Wilde Ganzen 
Sinds 2009 heeft The Thom Foundation een partner overeenkomst  met Wilde Ganzen. 
Wilde Ganzen is een grote Nederlandse organisatie op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
 

http://www.thethomfoundation.nl/
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Wilde Ganzen schrijft op haar website1 over 
projecten: 
Wilde Ganzen steunt alleen projecten 
waarvoor scholen, stichtingen of 
particulieren in Nederland fondsen werven, 
de zogenaamde Particuliere Initiatieven. 
Zo’n Particulier Initiatief werkt samen met 
een projectpartner, een lokale organisatie in 
het ontwikkelingsland zelf, die erop toeziet 
dat het project ter plaatse goed wordt 
uitgevoerd. Samen werken we aan een 

toekomst zonder armoede. Jaarlijks steunt Wilde Ganzen rond de vijfhonderd nieuwe 
projecten wereldwijd. Dit kunnen projecten zijn voor bijvoorbeeld basisonderwijs, gelijke 
rechten voor vrouwen, landbouw, ziektepreventie of schoon water.  
 
In de gesloten overeenkomst is afgesproken dat Wilde Ganzen projecten aan The Thom 
Foundation voorlegt waarvan zij denkt dat deze bij de doelstellingen van The Thom 
Foundation passen. 
Het bestuur besluit vervolgens of zij de al door Wilde Ganzen toegekende subsidie 
overneemt en op deze wijze het bedoelde project ondersteunt. 
Wilde Ganzen stelt de aanvragende organisatie in kennis van de donatie van The Thom 
Foundation. 
 
Wilde Ganzen stelt zich verantwoordelijk voor de monitoring en rapportages m.b.t. de 
voortgang van het project.  
Het staat The Thom Foundation vrij om zelfstandig contact op te nemen met de organisatie 
waarvan het project wordt gesponsord. Uit deze contacten haalt The Thom Foundation extra 
informatie welke o.a. wordt gebruikt voor het informeren van de donateurs. 
 
Eigen initiatief 
Ook zoekt The Thom Foundation zelfstandig naar projecten welke passen binnen de 
doelstellingen van de stichting. 
Zij leggen in deze zelfstandig het contact met een ontwikkelingsorganisatie en zoeken een 
gepaste wijze om een project financieel te ondersteunen. 
 
4.2. Beoordeling Projecten 
Het bestuur van The Thom Foundation komt minimaal 2 keer per kalenderjaar bij elkaar. 
In deze vergaderingen worden o.a. de ingediende projectvoorstellen beoordeeld. 
Organisaties die TTF om financiële steun vragen vullen dienen een projectformulier in te 
vullen. De toegestuurde informatie wordt afgezet tegen een aantal criteria, waarbij het ten 
goede te komen van de gelden aan kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of 
psychische handicap, de belangrijkste is. 
 
4.3. Afspraken m.b.t. goedgekeurde projecten 
Bij goedkeuring wordt door The Thom Foundation contact gelegd met de aanvrager. 

                                                   
1
 http://www.wildeganzen.nl/over-wilde-ganzen/werkwijze/ 
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Met de aanvrager worden afspraken gemaakt over de besteding van de door Thom 
Foundation toegekende gelden en de voortgangsrapportage van het project. 
 

5. Fondsenwerving 
 
Voor het uitvoeren van de doelstellingen van The Thom Foundation is de stichting geheel 
afhankelijk van donaties van derden. 
The Thom Foundation had in 2016 50 mensen die periodiek geld doneren en ongeveer 100 
die dit (incidenteel) deden, veelal naar aanleiding van  acties. 
Daarnaast worden er onregelmatig acties gevoerd door derden ten behoeve van The Thom 
Foundation. Daar waar gewenst levert The Thom Foundation ondersteuning. 
 
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. 

 
6. Communicatie 
 
Voor wat betreft  communicatie maakt The Thom Foundation hoofdzakelijk gebruik van 
Facebook, Twitter en de  website: www.thethomfoundation.nl of 
www.thethomfoundation.org 
Op de website staat naast algemene informatie, ook informatie over de projecten welke met 
financiële steun van The Thom Foundation zijn gerealiseerd of gerealiseerd gaan worden.  
Aan de website is het e-mail adres info@thethomfoundation.nl gekoppeld. Hier kunnen 
aanvragen e.d. worden ingediend.  
Naast bovengenoemde media verschijnt periodiek een digitale nieuwsbrief van The Thom 
Foundation. Op deze nieuwsbrief kan men zich abonneren door aanmelding via de website.  
Er zijn 175 personen lid van deze digitale nieuwsbrief. 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thethomfoundation.nl/
mailto:info@thethomfoundation.nl
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7. Verslagjaar 2016 
 
7.1 Gehonoreerde projecten  
In 2016 werd besloten financiële steun te verlenen aan de onderstaande projecten: 
 
Bangladesh 
Naam aanvrager: Niketan 
Naam project: Leave no one behind 
Bijdrage TTF: 15.000 euro 
 

 ‘Leave no one behind’  was hét project 
voor The Thom Ventoux waar The Thom 
Foundation zich aan verbond. Destijds 
werd een bedrag van 40.000 euro bij 
elkaar gelopen en gefietst door 
vrijwilligers. De wens van de stichting was 
lesmateriaal te ontwikkelen voor 
kinderen met een beperking en vertaald 
in het Bengaals.  
Op uitnodiging van de stichting Niketan 
hebben Linda Halsema en Inge Obdeijn 

(adviseurs van TTF) een week in Bangladesh projecten bezocht die door The Thom 
Foundation zijn of worden gesteund. Tijdens het bezoek hebben ze met eigen ogen gezien 
dat het geld  meer dan goed terecht is gekomen. 
Niketan en een lokale partnerorganisatie geven trainingen aan leerkrachten, moeders en 
vrijwilligers hoe met kinderen met een beperking om te gaan en leren hen wat deze 
kinderen nodig hebben zich binnen hun mogelijkheden goed te kunnen ontwikkelen. Het 
lesmateriaal dat zij de afgelopen twee jaar hebben ontwikkeld sluit hier goed bij aan. 
Kinderen krijgen les uit boeken met pictogrammen op verschillende niveaus, voorschoolse 
opvang, primair onderwijs en ook voor jongeren. De boeken bestaan uit een themaboek 
voor de kinderen en jongeren, een handleiding voor de leerkracht en allerlei tips voor 
ouders. 
 
Leerkrachten zijn opgeleid om te werken met het nieuwe lesmateriaal maar ook hoe de 
vorderingen van de kinderen te registreren en te volgen in een leerlingvolgsysteem. Ook 
moeders worden bij het lesprogramma betrokken dat hun kind volgt. Verder is er voor de 
kinderen een sociale vaardigheidstraining ontwikkeld (‘My Way to Work’). 
Ook zijn er lesboeken voor jongeren ontwikkeld, bijvoorbeeld over hout bewerken, kippen, 
koeien en geiten verzorgen en rijst verbouwen. 
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* Colombia 
Naam aanvrager: Stichting Maasdriel steunt haar missionarissen i.s.m. Wilde Ganzen 
Naam project: Vakonderwijs aan jongeren met een handicap 
Bijdrage TTF: 5.341 euro 
 
In dit project werkt Wilde Ganzen samen  Stichting “Maasdriel steunt haar missionarissen” 
uit Sint-Michielsgestel en haar lokale partner organisatie Ce Camilo in Colombia 
 
In Colombia zijn nauwelijks voorzieningen voor mensen met een beperking. Enkele jaren 
geleden is er een centrum opgericht voor gehandicapte kinderen met de naam Ce Camilo. 
Daar volgen 260 kinderen en jongeren dagelijks een aangepast lesprogramma. Wilde Ganzen 
heeft Ce Camilo eerder ondersteund met de bouw van een multimediacentrum, een 
naaiatelier, een aantal leslokalen, spel- en therapiemateriaal en het meubilair voor de 
therapieruimte. Het centrum werd opgezet omdat kinderen met een motorische, 
verstandelijke of meervoudige beperking in deze sloppenwijk geen adequate behandeling 
kunnen krijgen.  
Ce Camilo biedt de kinderen aangepast onderwijs, ambulante therapie en 
consultatiebureau-diensten, als fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en 
diëtetiek.  
In dit nieuwe project wil Ce Camilo het vakonderwijs aan de jongeren met een handicap 
verbeteren en  meer marktgerichte producten gaan maken. Met goede designs voor een 
aantal producten kan er meer in serie gewerkt worden en zullen de jongeren de 
vaardigheden beter onder de knie krijgen.  
 
Ce Camilo zal ook 3 evenementen organiseren waar de jongeren en andere mensen met een 
handicap deze artikelen kunnen verkopen. Daarvoor moeten de jongeren ook getraind 
worden in het verkopen en daarom zal er een mobiele ‘winkel’ ingezet worden. Een 
eenvoudige karretje zal aangeschaft worden zodat deze jongeren - onder begeleiding van 
Diva- op straat de artikelen leren te verkopen.  
Behalve de honoraria voor de designers en een salaris voor de designer heeft Ce Camilo een 
aantal machines en vitrines op de begroting staan om de productie goed op te zetten en 
daarna ook de nieuwe artikelen permanent te kunnen showen.  
Dit project zorgt voor de opzet van micro ondernemingen door en voor jongeren die in het 
dagelijkse activiteitencentrum Ce Camilo in Barranquilla, Colombia (tijdelijk)wonen. Met 
deze voorzieningen verbeteren de levensomstandigheden van jongeren met enkelvoudige 
beperking en hun families.  
Ce Camilo werkt samen met een aantal lokale organisaties en krijgt steun van de 
Colombiaanse kinderbescherming en het Ministerie van Onderwijs voor de werkplaatsen 
voor jongeren met een beperking.  Van de totale projectkosten van 16.023 euro heeft The 
Thom Foundation op verzoek van de Wilde Ganzen 5.341 euro voor haar rekening genomen 
(voor uitleg over de samenwerking met Wilde Ganzen zie paragraaf 4.1). 
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* Kenia 
Naam aanvrager: Stichting KidsCare 
Naam project: Aanschaf voorzieningen therapieruimte 
Bijdrage TTF: 5.000 euro 
 
KidsCare werkt in een zeer arme plattelandsprovincie in Z.O. Kenia. Kinderen met een 
handicap leven daar 'verstopt' in lemen huisjes. Het hebben van een gehandicapt kind wordt 
vaak nog gezien als een straf van God. 
De ouders/verzorgers zijn zich ook niet bewust van de 'mogelijkheden'  die er voor hun kind 
zijn. Er was tot voor kort geen enkele voorziening voor deze kinderen. KidsCare heeft zich 
het lot van deze kinderen aangetrokken. Met haar sociaal werkers team (inmiddels 10 
personen) heeft KidsCare een goede toegang tot de mensen in de vaak afgelegen dorpen. Na 
een periode van intensieve benadering van families door van de sociaal werkers, zijn 
inmiddels al meer dan 150 gehandicapte kinderen en hun verzorgers voor hulp naar het 
KidsCare Centrum gekomen. 
 
Op dit moment worden zo'n 60 kinderen geholpen met regelmatige therapie sessies in de 
(eenvoudige) therapie ruimte op het KidsCare Centrum. Twaalf kinderen kregen een 'special 
stoel' van KidsCare en zo’n veertig kinderen werden doorverwezen voor een operatie en/of 
speciale hulpstukken naar de Assiociation for the Physically Disabled Kenya ( APDK), de 

gespecialiseerde  
partner van KidsCare. Daarnaast zijn recent 
25 geestelijk gehandicapte kinderen 
geselecteerd voor het project Yes I Can. Zij 
krijgen ieder een individueel 
begeleidingsprogramma om hun toekomst 
situatie te verbeteren. 
 
Ook voor haar gehandicapte kinderen werkt 
KidsCare met haar thuiszorg programma. 
Groot voordeel hiervan is dat de 
thuissituatie (en zelfs ook de 

dorpsgemeenschap) van kinderen en verzorgers betrokken worden in het hulpprogramma. 
Gebleken is dat dit een heel positieve werking heeft. Ook is KidsCare bezig om de (lokale) 
overheden te activeren. Dat werkt al, maar het heeft tijd nodig om de overheid overtuigend 
te betrekken bij de hulpverlening. 
 
Door de sterke groei van het aantal kinderen zijn er voortdurend nieuwe voorzieningen 
nodig. Op verzoek van KidsCare heeft The Thom Foundation besloten het volgende te 
financieren: 
- Aanschaf en implementatie software voor de patiëntenregistratie ten einde zo mogelijk  in 
aanmerking te komen voor enige financiële steun door de overheid. 
- Inrichting van een spreekkamer (o.m. tafel, 4 stoelen en ladekast) 
- 10 speciale stoelen voor de gehandicapte kinderen 
- Aanvulling basisvoorraad: o.a. klein verzorgingsmateriaal (gips, verband, pleisters, spalken, 
enz) 
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* Ethiopië   
Naam aanvrager: Stichting Joni  
Naam project: training ouders gehandicapte kinderen   
Bijdrage TTF: 31.265 euro 
 
Stichting Joni is een professionele organisatie, die internationaal samenwerkt met diverse 
organisaties. Er zijn meerdere programma's in uitvoering en er is een groot aantal 
vrijwilligers op verschillende vlakken actief. SMILE is de organisatie Social Movement on 
Inclusive Life Ethiopia. SMILE en Joni werken intensief samen om kinderen met een 
beperking zichtbaar te maken in de Ethiopische samenleving. 
Stichting Joni heeft de afgelopen twee jaar op de Libne Dingel School in Addis Abbeba 
gewerkt met een klas van 50 kinderen met een verstandelijke beperking. The Thom 
Foundation heeft eerder een financiële donatie gedaan aan dit project. Er zijn vele 
verbeteringen zichtbaar, kinderen ontwikkelen zich binnen hun eigen mogelijkheden en 
leerkrachten zijn getraind om te gaan met deze kinderen en ook de ouders worden actief 
betrokken bij dit proces. Na evaluaties met de betrokken leerkrachten, ouders en experts 
van de Addis Ababa University afdeling Special Need Education and Disability Federation is 
er toegewerkt naar het bovengenoemde projectplan.  
Goede educatie en opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking is er nauwelijks 

in Ethiopië. Schaamte en gebrek aan informatie zorgen 
ervoor dat ouders hun gehandicapte kind thuis 
opsluiten of achter laten bij een kerk. Ook de overheid 
is weinig betrokken bij de opvang en opleiding van deze 
doelgroep. Scholen hebben geen middelen om deze 
kinderen op te vangen en leerkrachten hebben weinig 
tot geen kennis over de ontwikkelingsmogelijkheden 
van kinderen met een beperking. 
Dit project van Joni heeft als doel het belang van 
onderwijs voor, opvang en mogelijkheden van kinderen 
met een verstandelijke beperking in Ethiopië zichtbaar 
te maken en zo onderwijs voor deze kinderen te 

realiseren, waardoor zij een volwaardige rol in de samenleving kunnen vervullen. 
Het project bestaat uit een trainingsprogramma voor 130 leerkrachten en het ontwikkelen 
van lesmateriaal voor de doelgroep met instructies in het Ambaars. Daarnaast komt er een 
bewustwordingscampagne o.a. door het organiseren van informatiebijeenkomsten voor 
ouders, familie en overheid en open dagen op betrokken scholen. 
 
Het bestuur van The Thom Foundation heeft besloten dit project te adopteren als project 
voor de ‘Thom Ventoux’ 2016. Het benodigde bedrag van ruim 31.000 euro is door alle 
hardlopers, wandelaars en fietsers in augustus van dat jaar bijeen ‘gesport’. 
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* Kameroen 
Naam aanvrager: Stichting Manengouba 
Naam project: De bouw van een nieuw gehandicaptencentrum 
Bijdrage TTF: 5.000 euro 
 
De stichting is al verschillende jaren betrokken bij het gehandicaptencentrum AHP²V, 
voorheen CFRASH in Baham. Het centrum biedt medische en maatschappelijke zorg aan 
gehandicapte kinderen en jongeren. Intern zijn zo’n 25 jeugdige patiënten gehuisvest.  
In de afgelopen jaren heeft het centrum bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan het 
welzijn van gehandicapte personen uit de omgeving.  
De opvang is erop gericht dat de kinderen en jongeren na verloop van tijd beter 
functioneren en terugkeren naar hun familie, al dan niet met medicatie. De kinderen krijgen 
onderwijs, alfabetisering en een stukje bijscholing, zodat ze zo snel mogelijk kunnen 
instromen in het reguliere lager onderwijs. Daarnaast is er vakscholing beschikbaar, zoals 
naaien, borduren, sieraden maken en voor de jongens bamboebewerking en landbouw. 
Door de jaren heen is het stigma waar gehandicapte mensen in Afrika mee te maken 
hebben, in Baham sterk verminderd. Families zijn blij met de hulp die hun kind krijgt en zien 
dat hun kind opbloeit en zelfs naar school kan.  

De drempel om naar 
het centrum te komen 
voor advies en hulp is 
veel lager dan 
voorheen. Soms is de 
vraag nu zo groot dat er 
tijdelijk een 
patiëntenstop moet 
worden ingesteld. 
Sinds de start, nu bijna 
20 jaar geleden, is het 
centrum gevestigd in 
drie klaslokalen van een 

school. In 2006 is er, met behulp van o.m. Wilde Ganzen, NCDO en SIMAVI, een apart 
gebouw geplaatst voor de fysiotherapie, waar ook externe patiënten behandeld worden. 
In de drie lokalen, opgesplitst in kleinere ruimtes, zijn de slaapruimtes van de 25 interne 
patiënten en de administratie gevestigd, maar vinden ook de onderwijsactiviteiten en de 
overleggen met patiënten en familieleden plaats. Er is veel te weinig plaats. Dit gaat zelfs zo 
ver dat patiënten soms in hetzelfde bed slapen, naast elkaar, met de voeten naar elkaar toe 
gericht. Een nieuw gebouw is hard nodig.  
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In 2011 heeft de Prefect van Baham hiertoe gratis een terrein beschikbaar gesteld. Plannen 
werden gemaakt en geformaliseerd in contracten, de bouw werd voorbereid en financiering 
werd gezocht. De eerste fase van de bouw (de ruwbouw) is bijna voltooid. Een 
vertegenwoordiger van de stichting Manengouba in Kameroen begeleidt de bouw en geeft 
rekenschap van de financiën. Ook bezoeken de leden van de stichtingj het centrum zelf.  
In november 2016 is gestart met de afwerking van het centrum, waarna de inrichting plaats 
kan vinden. Hiervoor is met succes een beroep gedaan op The Thom Foundation. Wij nemen 
de kosten voor het meubilair van de slaapkamers, de eetzaal en de huiskamers voor onze 
rekening. Het project zal april-mei 2017 zijn afgerond. 
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* Sri lanka 
Naam aanvrager: Stichting Ayubowan Sri Lanka (ASL) 
Naam project: Meubilair school 
Bijdrage TTF: 1.756 euro 
 
Stichting ASL is een kleine stichting, voortgekomen uit een particulier project van Jeannette 
Otemann uit Arnhem. In de zomer van 2016 kreeg haar stichting de vraag binnen  vanuit Sri 
Lanka of zij hulp kunnen bieden aan een speciale schoolklas van de Biyagma Primary School 
met kinderen met een lichamelijk, visueel, verstandelijk en/of meervoudige beperking.  
Omdat er onvoldoende goed meubilair voor de 12 kinderen was, werd  gebruik gemaakt van 
gerecyclede meubeltjes. Tevens was een computer een grote wens omdat daarmee speciale  
hulpprogramma’s gebruikt konden worden ter ontwikkeling van de kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting ASL richtte zich tot The Thom Foundation met het verzoek het meubilair en de 
computer met hulpprogramma’s voor haar rekening te nemen. 
                           
De schoolmeubels werden gemaakt door Rehab Lanka, een klein bedrijfje in Colombo dat 
uitsluitend medewerkers in dienst heeft met een beperking.  
De meubelen en de computer zijn eind oktober 2016 in gebruik genomen.  
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* Zuid-Afrika   
Naam aanvrager: Stichting Eye for others 
Naam project: Regenboogproject 
Bijdrage TTF: 2.000 euro 
 
Regenboog project wordt gerealiseerd in Ritchie, wat ligt in de Karoo, het armste deel van 
Zuid-Afrika. 
In dit project werken Nederlandse vrijwilligers  samen met de gemeenschap van Ritchie, 
lokale en regionale organisaties directe hulp geboden de leefomstandigheden van de lokale 
bevolking te realiseren.  
Dit gebeurt door het opknappen van een leegstaand en vervallen schoolgebouw -de Twee 
Rivieren School- tot een gemeenschapscentrum met verschillende voorzieningen welke zich 
bevindt op een terrein van 10 hectare.  
Het project haalde de kranten en de opgeknapte school werd geopend door de ambassadeur 
van Zuid-Afrika, Mevrouw Marisa Gerards. Sindsdien worden de opgeknapte ruimtes 
gebruikt voor de dagopvang van jonge kinderen die nog niet naar school gaan en die hier 
dagelijks twee maaltijden krijgen en kunnen spelen en leren. Een boer uit Ritchie met een 
busje heeft zich erop toegelegd elke ochtend de kinderen thuis op te halen, ze naar het 
centrum te brengen en ze rond 14.30 uur weer thuis te brengen.  

De overige ruimtes zijn bestemd om 
activiteiten te vestigen voor andere 
doelgroepen, bijvoorbeeld voor 
dagbesteding voor gehandicapte 
jongeren en noodopvang voor 
kinderen en jongeren die te maken 
hebben met huiselijk geweld of 
seksueel misbruik. Op het 
buitenterrein worden enkele 
sportfaciliteiten gerealiseerd  als 
bezigheid voor groepen jongeren die 
anders de criminaliteit opzoeken en 

zullen er kleine werkgelegenheidsprojecten worden opgezet.  
The Thom Foundation is gevraagd om de kosten van de bouw van een aangepaste badkamer 
(bad en aangepast toilet) voor de gehandicapte kinderen voor haar rekening te nemen. Alles 
is hierdoor bereikbaar voor rolstoelen en er is voldoende ruimte voor helpers. Het project is 
in december 2016 afgerond. 
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* Ethiopië 
Naam aanvrager: Stichting Het Centrum Internationaal 
Naam project: Felege Abay-school en Shimbit-school 
Bijdrage TTF: 5.000 euro 
 
De toegankelijkheid van het onderwijs voor  intellectueel  beperkte kinderen in Ethiopië is 
nog steeds een groot probleem. Een groot aantal van deze kinderen zit verborgen thuis, 
omdat de ouders zich schamen.  
Het Centrum Internationaal  werkt sinds 2007 aan de acceptatie van deze kinderen; zij 
hebben op de basisscholen Felege Abay en de Shimit in Bahir Dar in Ethiopië lokalen 
gebouwd. Door het bieden van onderwijs (op haalbare afstand van huis) worden de 
ontwikkelingsmogelijkheden en de  leefomstandigheden van deze kinderen verbeterd. 
De stichting is momenteel vooral bezig met kwaliteitsverbetering  van het onderwijs op 
beide scholen. Naast leerkrachten worden  met diverse cursussen en voorlichtingen ook  de 
ouders, het ondersteunend personeel van de school, opbouwwerkers, het bestuur van de 
scholen en het wijkbestuur bereikt. Daarnaast volgen leden van het onderwijsbureau van de 
gemeente een cursus, want het onderwijs aan kinderen met een intellectuele beperking is 
ook voor hen nieuw. De cursussen worden gegeven door lectoren van de universiteit van 
Bair Dar.  
Centrum Internationaal doet dit samen met Het Education Office, de Felege Abayschool, de 
Shimbitschool, de oudercommissies, de wijkraden en NGO Cheshire. 
 
Voor de gevraagde (en gehonoreerde)  5000 euro kunnen  leerkrachten, ouders, wijkwerkers 
en medewerkers van het onderwijsbureau van de gemeente cursussen en trainingen volgen. 
Met name de docenten zullen in kleine groepjes intensief getraind worden (18 dagen). 
Voor ouders, wijkwerkers enz. zijn de cursussen en trainingen ook belangrijk, omdat ze 
moeten leren inzicht te krijgen in de mogelijkheden en het leren omgaan met die 
mogelijkheden van hun intellectueel beperkte kinderen. 
Het project bevindt zich momenteel (begin februari 2017) in de afrondingsfase. Eind februari  
verwacht The Thom Foundation de eindrapportage van het project te ontvangen.  
Aansluitend zal een korte terugkoppeling worden gegeven op haar website. 
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* Kenia, Tanzania en Oeganda 
Naam aanvrager: Amref Flying Docters 
Naam project: Outreach-programma: uitvoeren van reconstructieve operaties bij kinderen 
Bijdrage TTF: 7.000 euro 
 

 Het oudste en een van de meest omvangrijke 
programma’s van Amref is ‘Medische zorg in 
afgelegen gebieden in oostelijk Afrika’, ook wel 
Outreach genoemd. Dit is hoe Amref ooit begonnen 
is.  
Ruim 50 jaar geleden was het vrijwel onmogelijk de 
bevolking in afgelegen gebieden in Afrika te 
bereiken. Daarom nam de Britse dokter Michael 
Wood zelf de stuurknuppel van een Cessna in 
handen: als de zieken niet naar de dokter konden 
komen, moest de dokter maar naar de mensen 

gaan. Met Outreach w nog steeds medische zorg geleverd  in afgelegen gebieden in onder 
andere Kenia, Oeganda en Tanzania. Daarnaast worden er tijdens de Outreach bezoeken 
lokale artsen, plastisch chirurgen en verpleegkundigen opgeleid. Op die manier worden de 
afgelegen klinieken geleidelijk aan zelfredzamer. 
 
Amref Flying Doctors verbetert door het uitvoeren van reconstructieve operaties de levens 
van kinderen met een beperking in Afrika. Als kinderen met een gespleten gehemelte niet 
geopereerd worden, kunnen zij geen voedsel tot zich nemen en binnenhouden waardoor 
hun levenskansen drastisch afnemen.  
        
 
Voor                                                                         Na 
 
 
 
 
 
 
Het zijn niet alleen kinderen met een hazenlip bij wie de Afrikaanse doktoren levens 
veranderende hersteloperaties toepassen. Operaties aan ontsierende brandwonden 
voorkomen dat er pijnlijke vergroeiingen ontstaan. Kinderen bij wie een hersteloperatie aan 
een klompvoetje wordt uitgevoerd, krijgen de kans om te leren lopen en een menswaardig 
bestaan op te bouwen.  
 
 
Voor                                                                        Na 
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Het uitvoeren van reconstructieve operaties geeft deze kwetsbare kinderen de kans om zich 
te ontwikkelen en op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan en betrokken te zijn bij de 
samenleving. 
The Thom Foundation heeft vier medische vluchten vanuit Kenia, Tanzania en/of Oeganda 
bekostigt. Hierdoor zijn 600 consulten en  50 operaties bij kinderen mogelijk gemaakt. 
 
7.2 Overig 
 

 In het jaar 2016 is het bestuur van The Thom Foundation twee maal in vergadering 
bij elkaar gekomen, op 20 april en 22 september. De notulen van de vergaderingen 
zijn bedoeld voor intern gebruik. 
 

 Zoals beschreven op pagina 11 was het project van Joni in Ethiopië het project 
waarvoor gefietst en gewandeld werd tijdens de ‘Thom Ventoux’ 2016. 
 
Het evenement vond plaats in het weekend van vrijdag 26 augustus.  Aan de editie 
2016 namen  78 mensen (fietsers, hardlopers, wandelaars en vrijwilligers) deel.  Door 
hen  is Thom Ventoux 2016 een groot succes geworden. Alle fietsers, waaronder ook 
veel jongeren, hebben de beklimming van de berg der bergen (de Mont Ventoux) 
volbracht. En ook de allerjongste deelnemer dit jaar, Freek 7 jaar oud, heeft de top 
gehaald, een enorme prestatie! 
 

 
De deelnemers en vrijwilligers van de Thom Ventoux, editie 2016 
 
De tocht was dit jaar extra zwaar doordat het erg warm was. Onderweg werden de 
deelnemers  aangemoedigd door enthousiaste vrijwilligers die klaar stonden met 
drinken en eten.  Ook de wandelaars hebben de top van de Mont Ventoux bereikt. 
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De eindopbrengst van de Thom Ventoux 2016 is 32.715 euro. Een geweldig bedrag 
wat stichting Joni nodig heeft om het onderwijsproject in Ethiopië voor kinderen met 
een beperking te gaan realiseren. 

 

 In februari 2016 zijn Inge Obdeijn en Linda Halsema, beiden adviseur van The Thom 
Foundation, naar Bangladesh gereisd waar 
ze het project van Niketan bezochten dat in 
2014 doel was van de Thom Ventoux 

Inge en Linda hebben gezien dat het ontwikkelde 
lesmateriaal al op vele scholen is geïntroduceerd en  
leerkrachten zijn getraind in het omgaan met de 
methodiek en de nieuwe werkwijze. Ook hebben ze 
zo’n training meegemaakt. Tien jongens leerden 
door een rollenspel vaardigheden hoe om te gaan 
met boosheid of verdriet. Vervolgens gingen de 
jongeren met elkaar oefenen, bijvoorbeeld hoe een 
onbekende aan te spreken of hoe iets aan die ander 
te vragen. Allemaal belangrijke basisvaardigheden 
die het voor deze kinderen mogelijk maakt zich in 

de maatschappij staande te houden en ze weerbaarder te maken. 
Zie ook pagina 8, paragraaf 7.1 Gehonoreerde projecten. 

 In december zijn tijdens kerstmarkt in Bussum en Emmeloord producten verkocht. 
De opbrengst  1.500 euro komt ten goede aan projecten van The Thom Foundation. 
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Stichting The Thom Foundation  
 
Balans per 31 december 2016 met vergelijkende cijfers 2015 
 
 31-12-2016 31-12-2015 

 € € 

   

Activa   

   

Liquide middelen   

ABN-AMRO Bank N.V. 21.861 34.901 

ASN Bank 24.846 24.719 

   

Balanstotaal 46.707 59.620 

 
  

Passiva   

   

Eigen vermogen 46.707 59.620 

   

Balanstotaal 46.707 59.620 

   

 
Staat van baten en lasten over 2016 met vergelijkende cijfers 2015 
 
 2016 2015 

 €  €  
 

  

Opbrengsten   

Donaties en acties 64.483 32.226 

Rentebaten 126 374 

   

Totaal opbrengsten 64.609 32.600 

   

Uitgaven:   

Projecten 77.362 20.808 

Kantoorbehoeften, drukwerk, website en kosten acties 0 134 

Bankkosten  160 159 

   

Totaal kosten 77.522 21.101 

   

   

Saldo -12.913 11.499 
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Toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2016 
 

Uitgaven projecten 

De specificatie is als volgt: 
 2016 2015 

 €  €  
 

  

Stichting Niketan 15.000 0 

Steunfonds Kenia gehandicapte kinderen 0 3.400 

Wilde Ganzen  5.341 1.408 

Child Surgery Vietnam 0 11.000 

Stichting Care Kenia 5.000 0 

Stichting Joni Ethiopië 31.265 5.000 

Stichting Manengouba 5.000                     0 

Stichting ASL 1.756 0 

Eye For Others 2.000 0 

Stichting Het Centrum Int. 5.000 0 

Amref Flying Docters  7.000 0 

   

Totaal uitgaven projecten 77.362 20.808 

   

 


