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De kinderen van Truus Lemmens, een “Face Book” 

     

       

    
 

Berdi Hissink




DAR UL SUKUN, we kijken even terug. 
 

                                         
Truus Lemmens , rond 1970                                       Dar Ul Sukun, Kashmir Road, Karachi, Pakistan, veertig jaar geleden  
 

Zó begon het in 1969: in Dar Ul Sukun, het “Huis van Geluk” werd door zuster Truus Lemmens een liefdevol tehuis 
gesticht  voor gehandicapte kinderen. In die tijd bezocht zr. Truus de sloppenwijken van Karachi en ze was geraakt 
door de erbarmelijke omstandigheden waaronder gehandicapte kinderen moesten leven. Zr. Truus kreeg hulp uit 
Holland en begon met een klein team van zusters en helpers aan haar levenswerk: een netwerk van sociaal werk in de 
harde Pakistaanse samenleving. Truus Lemmens stichtte nog vier andere tehuizen: Lemmens Home, Peace Haven, 
Janiville, Dug Out en Dar Ul Sukun Lahore, waar ouden van dagen, poliomeisjes, en weesmeisjes werden opgevangen. 
Zr. Truus verrichtte pionierswerk, inmiddels zijn er in Karachi een groot aantal instellingen waar gehandicapten 
worden opgevangen.. 
 

                                                         
 Teacher Olive, zr Truus, Zita, Mathilda, Macou,      Zr. Ruth was de rechterhand van Zr. Truus vanaf het begin. 
Ruth en Angela. (Polly, Cookie, Alamin) 
 
De donateurs van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens (STZL) hebben Zr. Truus van het begin af gesteund. Maar ook van anderen kwam hulp: KLM personeel 
hield acties voor Dar Ul Sukun, en in Muiderberg werd een jaarlijkse “loopactie”georganiseerd voor de kinderen van Zr. Truus. Na het overlijden van Zr. Truus  in 
2000 kreeg Zr. Ruth de leiding over de tehuizen.   

 

     
Het nieuwe Dar Ul Sukun                                           Het gerenoveerde gebouw                                 De grote tuin 

                   
De jubileum gift van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond maakte het mogelijk om het werk van Zr. Truus op een hoger plan te brengen. Het nieuwe Dar Ul 
Sukun werd gebouwd, het oude Dar Ul Sukun werd grondig gerenoveerd, en rondom beide tehuizen werd een prachtige tuin aangelegd. 



De nieuwbouw in 2005/6 maakte het mogelijk om te reorganiseren en uit te breiden. . Morris Khurshid werd 
aangesteld als manager, terwijl zr. Ruth de verantwoordelijkheid voor de zorg op zich nam Sinds 2005 is het aantal 
kinderen in Dar Ul Sukun gestegen van 90 naar  rond 200. Er werd meer personeel aangenomen en het bestuur van 
STZL  ging actief beleid voeren m.b.t. de organisatie, de kwaliteit van de zorg en de financiën van de tehuizen. Met de 
invoering van een degelijke boekhouding werden de spreekwoordelijke “schortzak van Truus” en  het boekhoudschrift  
van zr. An  verleden tijd.  Het bestuur van STZL, dat in de tijd van zr. Lemmens zich beperkte tot het doorgeven van de 
donateursgelden aan Dar Ul Sukun,  houdt zich nu actief bezig met het financieel beleid en de controle op de uitgaven 
van de tehuizen. De kwaliteit van de zorg voor de gehandicapte kinderen is, sinds STZL daarin actief beleid is gaan 
voeren, zeer gestegen.  Dar Ul Sukun is door de gezamelijke inspanning van Morris Khurshid,  Zr. Ruth en STZL een 
instelling geworden die in Karachi toonaangevend is. Door de effectieve fondsenwerving van Morris Khurshid voor  
het werk van zr. Truus Lemmens wordt nieuwbouw en renovatie van de andere  tehuizen ook mogelijk. 
. 
 

      
Zuster Ruth                        Mother Mathilda          Morris Khurshid       Alamin                     Anwar 
 
Zr. Ruth staat nu aan het hoofd van Dar Ul Sukun. De administratie van Dar Ul Sukun is in goede handen van het driemanschap Morris, Alamin, en Anwar.  Alamin 
administreert de “petty cash”, (de schortzak van Truus). Anwar werkt de maandoverzichten, jaaroverzichten, sponsorinkomsten etc.  uit en beide mannen zijn 
gekneed in het vak door Morris. Morris houdt zich bezig met de grote lijnen, de plannen, personeelsbeleid, en het aantrekken van sponsoren. We hebben de 
indruk dat dit team ontspannen en effectief funktioneert.  

 

        
Voorheen Peace Haven, nu Janiville.                        Dug Out is  gesloopt…                                   hier komt een nieuw tehuis voor bejaarden 

 
De andere tehuizen. 
Het bestuur van STZL wil  nu ook de andere tehuizen renoveren en reorganiseren.  
Peace Haven, waar 15 bejaarden waren gehuisvest is inmiddels gerenoveerd en uitgebreid. Het is een prachtig tehuis 
geworden, waar  60 weesmeisjes van Janiville  gaan wonen, samen met de poliomeisjes uit Lemmens Home. Morris 
Khurshid ontplooide een talent als bouwheer, hij zorgde voor de (gesponsorde) materialen en de organisatie. In 
eerste instantie werd er zonder vergunningen gebouwd en  dat stuitte op bezwaren van de autoriteiten. Nadat Morris 
de instanties voor een bezoek aan Dar Ul Sukun had uitgenodigd, vervielen echter de bezwaren en kwamen de 
vergunningen snel los. (En zo deed Truus Lemmens dat vroeger ook al…) Het resultaat is verbluffend! Uiteraard is het 
gebouw in de kleuren van Truus Lemmens geschilderd: roze met een rode bies . De kosten van de renovatie werden  
grotendeels gedragen door de bijdragen die Morris Khurshid van Pakistaanse sponsors wist los te peuteren. Een actie 
van KLM personeel bracht genoeg geld op om de inrichting van slaapzalen en schoollokalen te bekostigen. De 
opening van het gebouw was een feestelijke gebeurtenis. Het bestuur van STZL bracht als kado voor de meisjes van 
Janiville muziekinstrumenten mee. Aartsbisschop Joseph Coutz knipte het lint door, er werd door diverse sprekers 
aandacht gegeven aan het belang van deze gebeurtenis voor de voortgang van het werk van zuster Truus Lemmens. 
De meisjes van Janiville vulden het podium met zang en dans. 
 
 De  15 bejaarden uit Peace Haven verhuisden naar het leegstaande ziekenhuisje. Truus Lemmens was begaan met 
het lot van bejaarden in de sloppenwijken: zij stichtte voor hen een tehuis: Peace Haven. Het bestuur van STZL heeft 
nu besloten dat  Dug Out zal worden gerenoveerd en dat er 90 bejaarden worden gehuisvest. Het gebouw ligt aan 
Jinnah Road, (tegenover het nationaal monument). Geschilderd in Dar Ul Sukun kleuren zal het gebouw   een 
visitekaartje zijn van de Dar Ul Sukun organisatie.   



Voor Lemmens Home worden een nieuwbouwplan uitgewerkt. Het nieuwe Lemmens Home wordt een tehuis voor 
onze doelgroep:150 gehandicapte kinderen. Ook komt er een trainingscentrum, waar het personeel van onze 
tehuizen zal worden opgeleid.                                                                       

       
De weesmeisjes van Janiville krijgen een nieuw tehuis,  samen met de poliomeisjes uit Lemmens Home. 

             
Er zijn veel nieuwe gezichten in Dar ul Sukun, er is een zichtbare verjonging van het personeel.  
Er werkt nu een enthousiast team van leerkrachten, activiteitenbegeleiders en fysiotherapeuten op Dar Ul Sukun. 42 
kinderen gaan in DUS intern op school. Cookie heeft een taak als assistent teacher. “Arts and crafts”, op school 
gemaakt, worden verkocht. Enkele kinderen werken samen met de tuinman van DUS. Blinde meisjes (Lemmens 
Home) krijgen muziekles en de meisjes van Janiville gaan nu naar goede scholen. 
 

     
Tino krijgt les in gebarentaal                                                                                                      personeel van de tehuizen krijgt trainingen 
 

In April 2012 brachten bestuursleden een bezoek aan Dar Ul Sukun. De verslagen van dit bezoek kunt u lezen op onze 
website. 
Het jaarverslag van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens wordt binnenkort op de website geplaatst. 
 

   
De kinderen van Dar ul Sukun, Janiville en Lemmenshome danken u voor uw bijdragen!     

 
De Stichting Thuisfront Zuster Lemmens dankt alle donateurs voor de steun in het afgelopen jaar. 
Prettige Feestdagen en een goed 2013! 
 
Stichting Thuisfront Zuster Lemmens 
Postbus 3109   5003DC   Tilburg 
Tel. 013-5904991 
Website :   www.darulsukun.nl 
Rabo 147655412   ING 3595940   
Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI).Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. 
 
Drukkerij OVIMEX te Deventer verzorgt ook dit jaar kosteloos het drukken van de Nieuwsbrief. 
 
    


