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Bericht van zuster Ruth: 
“Ik ben dankbaar voor het medeleven en de financiële hulp aan Dar Ul Sukun. De mensen die ons steunen helpen ons 
om het jaar door te komen ondanks de staat van verwarring waarin Pakistan zich bevindt. Ten gevolge van de slechte 
economie neemt de armoede, werkloosheid, en wetteloosheid toe. In het verleden hebben wij  vaak onderdak kunnen 
geven aan gehandicapte kinderen die bij de poort van Dar Ul Sukun waren achtergelaten. Die trend gat door. Het is 
onze taak en uitdaging om meer mensen onderdak te geven en hun goede zorg te bieden. Uw betrokkenheid en 
financiële ondersteuning zal ons helpen om deze taak te blijven verlenen ten behoeve van de meest kwetsbare 
mensen in onze maatschappij: weeskinderen, bejaarden en vooral: gehandicapte kinderen. 
Thank you and May God bless you.” 
Sr. Ruth Lewis  
 

Beleid van onze stichting. Stichting Thuisfront Zuster Lemmens (STZL) stelt zich ten doel materiële en ideële steun te 
verlenen aan de gezinsvervangende tehuizen die door zr. Truus Lemmens (1914-2000) werden opgericht in Karachi en 
Lahore (Pakistan). Tweemaal per jaar zijn er besprekingen tussen het bestuur van STZL en Morris Khurshid, manager van 
Dar Ul Sukun. In Juli bracht Morris een bezoek aan Nederland. Er werden  drie vergaderdagen gepland. Morris 
presenteerde, mede namens zr. Ruth, het  “Strategic Plan 2012-2017”, waarin is beschreven welke ontwikkelingen zijn te 
verwachten voor Dar Ul Sukun. Het opvangen en rehabiliteren van meervoudig gehandicapte kinderen zal het hoofddoel 
blijven van de Dar Ul Sukun organisatie. Het personeel in onze tehuizen, de kinderen en de bejaarden die er wonen hebben 
diverse religieuze achtergronden.  
       
 
In memoriam: Mother Mathilda.  In 2013 overleed Mother Mathilda op hoge leeftijd. Na het overlijden van zr. Truus 
Lemmens kreeg Mother Mathilda de verantwoordelijkheid voor de administratieve en financiële zaken van Dar Ul Sukun; 
Zr. Ruth nam de leiding voor de zorgtaken op zich. Stichting Thuisfront Zuster Lemmens is bijzonder erkentelijk voor de 
toewijding die Mother Mathilda heeft betoond aan  Dar Ul Sukun. Mother Mathilda was intelligent, humoristisch, en 
energiek en had een groot hart voor de kinderen van Dar Ul Sukun. De goede samenwerking tussen Mother Mathilda en 
STZL heeft geleid tot organisatorische en administratieve vernieuwingen. Mother Mathilda heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de geschiedenis van Dar Ul Sukun. Onder haar leiding ontwikkelingen tot stand komen die de toekomst van 
onze tehuizen heeft  veilig gesteld. STZL is haar daar dankbaar voor.   
 

 

 
 



2.  
Morris Khurshid, manager van Dar Ul Sukun, schrijft in het “Strategic Plan 2012-2017”: 
“Mission Statement: The bedrock of our mission is to work for people with mental, physical or sensory impairment and help them 
live, learn, work and play naturally. We strive to secure high quality services of health, food, education, care and shelter to the 
special people, socially displaced children, senior citizens and the poorest families for their wellbeing and fully integrated life as 
citizens through the affectionate work of a team of dedicated nuns, committed professionals and compassionate volunteers.”  

 
De tehuizen.   
In Karachi zorgt Dar Ul Sukun voor de opvang van gehandicapte kinderen, (wees)meisjes en bejaarden. 
In de twee gebouwen van Dar Ul Sukun krijgen 150 kinderen met meervoudige beperkingen onderdak en zorg.  
 

                                                  
Het oude gebouw van Dar Ul Sukun.                Hier wonen de “boys”.  
 

Het oude gebouw van Dar Ul Sukun voldoet niet meer aan moderne kwaliteitsnormen. Het bestuur van STZL heeft 
plannen om het gebouw te renoveren. 
  

   
Nieuwe gebouw van Dar Ul Sukun.      In het nieuwe Dar Ul Sukun gebouw wonen de kleine kinderen en de meisjes.  
 

          
Janiville                                                                             Janiville girls                                                                                       Quetta Boys 

In het nieuwe gebouw van Janiville zorgt STZL voor de opvang van 70 meisjes uit kansarme situaties (gebroken 
gezinnen, drugs, prostitutie). In Quetta zorgt Dar Ul Sukun voor 25 straatjongens. 
. 

          
Een nieuw tehuis voor 136  bejaarden                                                           Bouwmaterialen en fondsen worden geleverd door Pakistaanse sponsoren 
 

Truus Lemmens stichtte 40 jaar geleden een opvanghuis (Peace Haven) voor bejaarden die in kommervolle 
omstandigheden in de sloppenwijken leefden. Dit tehuis voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Nu wordt er op 
het terrein van de voormalige Dug Out een groot tehuis gebouwd waar 136 bejaarden onderdak zullen vinden.  
In Lahore wordt het tehuis van Darul Sukun opgeheven. Het tehuis verschafte onderdak aan 8 poliomeisjes.   
Er zijn plannen voor een nieuw tehuis in Karachi. Het tehuis zal worden gebouwd op het voormalige terrein van 
Lemmens Home voor 250 gehandicapte kinderen.  
 



3. 

       
Trainingen en gemotiveerde medewerkers. 

 

Personeel. Bij een uitbreidende organisatie past een gestructureerd personeelsbeleid: Morris besprak met het 
bestuur het “Policy Manual” dat hij met zr. Ruth heeft opgesteld. Zr. Ruth en Morris streven naar training, verjonging 
en goede kwalificaties van het personeel. STZL levert daartoe advies en de financiën.  
 
Financiën. De gestage uitbreiding van “het werk van zr. Truus” heeft uiteraard financiële consequenties. In het 
jaarverslag van onze stichting vindt u getallen en informatie over inkomsten, afdracht en reserveringen. De 
inkomsten van STZL vertonen een dalende trend. De inkomsten uit fondsenwerving in Pakistan stijgen. Het totale 
budget van Dar Ul Sukun is fors gegroeid in de laatste jaren. (Nieuwbouw, renovatie, aanname van gekwalificeerd 
personeel, kwaliteitsverbetering van de zorg). Ooit was STZL de enige financier van Dar Ul Sukun. Dat is veranderd: 
wij zijn een hoofdsponsor geworden. Anno 2013 blijft steun uit Nederland nodig om ontwikkelingen in gang te zetten 
en continuÏteit te garanderen. Als hoofdsponsor blijft STZL betrokken bij het beleid en de organisatie van Dar Ul 
Sukun. Wij verbinden aan de sponsoring onze eisen voor kwaliteitshandhaving en verbetering van de zorg, goed 
personeelsbeleid en financiële degelijkheid. 
 

         
De kinderen van Dar Ul Sukun genieten van de “parties” die worden georganiseerd door vrijwilligers.  
 

Trainingen. In September brachten Kriss Wijnands en Yvonne van Dijk met bestuurslid Cees Wijnands een bezoek aan 
Dar ul Sukun. Zij gaven trainingen aan het personeel. Zij schreven een boeiend verslag over deze trainingen, u kunt 
dat vinden op de website. (http://www.darulsukun.nl) Op advies van STZL organiseert Zr. Ruth ook trainingen voor 
het personeel van Dar Ul Sukun. Het doel van deze trainingen is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, het 
signaleren van (medische) problemen bij de kinderen etc. In het oude gebouw kan na evt. renovatie ruimte worden 
gevonden voor een trainingscentrum. Het personeel van DUS zal hier in de toekomst opleidingen kunnen volgen. Zo 
zal in de toekomst de kwaliteit van de zorg worden gegarandeerd. Om de staf van Dar Ul Sukun voor te bereiden op 
de ontwikkelingen van de toekomst organiseert Morris Khurshid cursussen in “leiding geven” en “teambuilding”.  
 

    
Studenten lopen stage in Dar Ul Sukun. 
 

Education Fund. Het bestuur van STZL heeft een studiefonds ingesteld voor de meisjes van Janiville, de jongens in 
DUS Quetta en de kinderen van de werknemers van Dar Ul Sukun. Door goed onderwijs zullen deze kinderen 
toegerust worden voor de toekomst. Wij verwachten dat na het volgen van goede opleidingen zij onze  toekomstige 
“workforce” kunnen versterken. 
 
 

http://www.darulsukun.nl/


4. 

 
 
Digitalisering. De administratie van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens wordt gedigitaliseerd. U kunt ons helpen 
door uw email adres aan ons door te geven (info@darulsukun.nl). De nieuwsbrief kunt u dan, indien gewenst, via 
email ontvangen. De nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst. 
  

                  
De kinderen van Dar Ul Sukun hielden een grote schoonmaak op het strand.      De kinderen dragen graag hun schooluniform in de kleuren van Truus Lemmens.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Stichting Thuisfront Zuster Lemmens 
Postbus 3109 5003DC Tilburg 
Tel. 013-5904991 
Website: www.darulsukun.nl 
Website (Pakistan) www.darulsukun.com 
Email: info@darulsukun.nl 
RABO 147655412 ING 3595940  
Onze stichting is een Algemeen Nut Beögende Instelling.   
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.  
  
Het jaarverslag van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens vindt u op de website. 

 

De Stichting Thuisfront Zuster Lemmens dankt alle donateurs voor de steun in 
het afgelopen jaar. Prettige Feestdagen en een goed 2014 gewenst!  
    . 

   
 
Drukkerij OVIMEX te Deventer verzorgt ook dit jaar kosteloos het drukken van de Nieuwsbrief 
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