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Chennai Tailoring Team. 

Dat is de naam van het nieuwste Amaidhi-project. Via Henk

Kooij van stichting Madras (mede actief bij het versturen van

de containers) zijn we in contact gekomen met father Gerard,

een pater van Don Bosco. Onder de vele projecten die vanuit

Don Bosco op poten zijn gezet, is ook een kleermakerscursus

voor meisjes uit de sloppenwijken. Henk Kooij financiert al

jarenlang een 

soortgelijk project.

Dat resulteert ieder

jaar in ongeveer 120

meisjes met een

naaidiploma op zak.

Naar het voorbeeld van deze reeds bestaande

naaicursus wordt in de sloppenwijk Kalyanapuram

het Chennai Tailoring Team op poten gezet. Een

naailerares geeft aan elke deelneemster acht

maanden lang 3 uur les per week. Stof, garen en

een schaar moeten ze zelf meenemen. Na acht

maanden krijgen ze een diploma. Ook is er een

wedstrijdelement in de cursus ingebouwd: voor de

beste naaisters zijn er na afloop van de cursus

enkele prijzen te winnen. Hoofdprijs: een eigen

naaimachine.

Het project wordt op poten gezet door een sociale organisatie,

gerund door vrijwilligers uit Kalyanapuram zelf. Zij heeft de

beschikking over een

wijkcentrum - Bro. Siga

animation centre - waar

de naaimachines

komen te staan. De

zelf-organisatie zorgt

ook voor de selectie 

van de cursisten. 

Father Gerard ziet toe

op de voortgang van de

naaiopleiding. 

De startkosten voor het project - de aankoop van twintig 

naaimachines - bedragen ongeveer 5000 gulden. Daarna kost

het project naar schatting ieder jaar ongeveer 2000 gulden.

Dat geld wordt gebruikt voor het salaris van de naailerares,

voor reparaties en voor het eindfeest met prijzen voor de 

beste studenten. 

Voor het startbedrag en met name voor de jaarlijks terugkerende

kosten zoeken we vaste sponsors die ieder jaar weer voor de

opleiding van een of meerdere meisjes een bedrag willen

doneren. Sponsoring van de kleermakersopleiding voor een

meisje kost 25 gulden per jaar. 

De eerste zes deelnemers hebben

zich al gemeld. Wie volgt? 

Wilt u maandelijks of jaarlijks 

een vast bedrag doneren voor 

het Chennai Tailoring Team laat

ons dat dan weten. Adressen en telefoonnummers vindt u 

in het colofon.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
- Chennai Tailoring Team

- Indiase cadeaumarkt

- Zonta

- St. Thomas Hospital

- Kort en Bondig

Extra:

Gezamenlijke nieuwsbrief over Containerproject
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Dhr. S. Shanmugam, vrijwilliger uit Kalyanapuram

Wijkcentrum ‘Bro. Siga animation centre’



Zonta

De vrouwenorganisatie Zonta wil in het jaar 2000 een nieuw

opvanghuis bouwen voor de opvang van ex-prostituées met

aids. Het huidige Zonta Resource Centre is te klein en begint

erg bouwvallig te raken. Een andere belangrijke reden voor 

de verhuizing is het feit dat het huidige gebouw wordt

gehuurd. Zonta vindt het, net als Amaidhi, onverantwoord

om daarin forse bedragen te gaan investeren.

Het geld dat wij bijeen hebben gebracht

voor de bouw van een werkplaats en 

ziekenzaal voor de aids-opvang zal daarom

worden gebruikt voor nieuwbouw op eigen

terrein. Inmiddels is door een geweldige

gift van ƒ15.000,- door de parochiële 

charitas instelling uit Eindhoven het bedrag

voor het Zontaproject gegroeid tot ƒ45.000,-. Voor dat geld

kan nagenoeg de gehele nieuwbouw worden gefinancierd.

Zonta zal wel nog geld moeten bijeenbrengen om het benodigde

land te kunnen kopen. De vrouwen hebben al een stuk land op

het oog dat ze voor ver onder de marktwaarde kunnen kopen

van de bevriende NGO (niet-gouvernementele organisatie) Ideas.

Amaidhi heeft laten weten niet blij te zijn met de vertraging die

het project heeft opgelopen. Anderzijds zijn we wel blij dat 

er in de nieuwe opzet wordt voorkomen dat er geld wordt 

weggegooid. Bouwen op gehuurd terrein blijft een onzekere

bezigheid, zeker in India.

We hebben ons beklag gedaan over de

gebrekkige commu-

nicatie met Zonta

in het afgelopen

jaar. De organisatie

erkende daarin tekort

te zijn geschoten.

Er zijn daarom nieuwe werk-

afspraken gemaakt. We hebben 

in de nieuwe voorzitster van de

Zontaclub, Elisabeth Negi, een

nieuwe contactpersoon gevonden.

Elisabeth is een consultant op het

gebied van ontwikkelingswerk en

adviseert onder meer de Unesco.

Zij gaat aan de hand van informatie

over Amaidhi die wij haar hebben

gegeven, proberen onze inspan-

ningen voor het Resource Centre

beter over het voetlicht te brengen

bij de overige Zontavrouwen.

Tijdens hun verblijf in India in september/oktober van dit jaar

hebben de bestuursleden Kees Hoovers, Janine van Rennes,

Peter Rosemeyer en Peter Deurloo de aids-opvang bezocht.

Het project draait nog steeds uitstekend al heeft Zonta erg

veel moeite geld te vinden voor de lopende kosten. De vrouwen

die zitting hebben in de beheersstichting van het Resource

Centre moeten regelmatig geld uit eigen portemonnee 

bijpassen om de opvang overeind te houden.

Indiase Cadeaumarkt

De markt die Amaidhi op 28 november

heeft gehouden is een groot succes

geworden. Er zijn spullen verkocht die

Kees Hoovers en Peter Deurloo meege-

bracht hebben van hun laatste Indiareis.

Zo waren er beeldjes, zijdeschilderijen,

sari’s, zeep en wierookhouders te koop.

Ook hadden de vrouwen uit het 

Zonta Resource Centre wenskaarten,

geborduurde servetten en zakdoekjes

gemaakt die te koop zijn aangeboden. 

Een paar dagen voor de markt arriveerde

er nog een groot pakket met briefkaarten,

opgestuurd uit India door Janine van

Rennes en Peter Rosemeyer. Die kaarten 

zijn afkomstig van het project Life

Education Centre in Kottarai een dorp

vlakbij Auroville. Auroville is een interna-

tionale gemeenschap ten zuiden van

Chennai. De vrouwen in Kottarai krijgen

een opleiding en proberen tegelijkertijd

een cent bij te verdienen door het maken

van kaarten. Ook die kaarten zijn op de

markt verkocht.

Peter Freijsen, die vorig jaar een benefiet-

concert voor Amaidhi gaf, was ook op de

markt weer present om Indiase muziek

ten gehore te brengen. Daarnaast was er

een diaruimte ingericht waar dia’s over

de projecten en over India in het algemeen

werden vertoond. Kees Hoovers, Dylia

Hunsche en Peter Deurloo gaven hierbij

een toelichting.

Wij schatten dat er ongeveer vierhonderd

bezoekers op de markt zijn geweest.

INDIASE
CADEAUMARKT

ZONTA
RESOURCE
CENTRE

Peter Freijsen bracht Indiase muziek ten gehore...▲



Dankzij de inzet van de ‘vrienden van

Amaidhi’, die deze middag vrijwillig 

voor marktkooplui speelden, kon deze

onverwacht grote bezoekersstroom in

goede banen worden geleid. Amaidhi

bedankt Helma Hafkamp, Els van Beek,

Eef Merkelbach, Nine Miedema, Nathalie

de Haan, Hanneke Duijkers, Monique

Schoutsen, Ad Hunsche, Roos Hunsche,

Martine van den Berg, Frans Pernot,

Monique Schoutsen, Marleen Egbers van

Oost, Marlêne Kamphuis en Dies Janssen

voor hun inzet. Mede dankzij hen wist de

stichting een opbrengst van 2.285 gulden

te realiseren. Daarmee is het doel van de

markt (financiering van het gezondheids-

onderwijs voor 1 jaar) gerealiseerd. Van de

opbrengst is ƒ245,50 gulden bestemd

voor het opvanghuis van Zonta. Dat is 

de opbrengst van de spullen die door de

Zonta-vrouwen werden

gemaakt.

Overigens is het zo dat naar

goed Amaidhi-gebruik de

onkosten voor de markt uit de

portemonnee van de bestuurs-

leden zijn betaald. Hetzelfde

geldt voor de aanschafwaarde

van de verkochte spullen. Al

het geld dat de bezoekers op

de markt hebben besteed,

komt direct ten goede aan de projecten.

Belangrijker dan het geld is misschien

wel dat de meeste bezoekers van de

markt voor het eerst hebben kennis-

gemaakt met Amaidhi. Via de dia’s 

en een introductiefolder hebben we 

hun informatie verschaft over ons werk. 

We hopen dat deze zaaiarbeid 

vruchten afwerpt... 

St. Thomas Hospital

Samen met sr. Rexline van het St. Thomas Hospital hebben we

de mogelijkheid tot de start van een nieuw project onderzocht.

Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben gemeld, heeft het

ziekenhuis zijn polikliniek in het dorp Kolapakkam gesloten.

Dat gebeurde nadat zusters en verpleegkundige studenten een

aantal keren waren bedreigd. Ook is er een andere arts actief

geworden in het dorp. Deze is verbonden aan een medische

opleiding en laat zijn studenten stage lopen in het dorp waarbij

ze gratis poliklinische diensten verlenen. Omdat Rexline wel

kleine bijdragen van haar patiënten vraagt, werd de situatie 

in Kolapakkam voor haar onhoudbaar.

Daarmee was ook het einde bezegeld van het project

dat Amaidhi in Kolapakkam steunde en dat werd

uitgevoerd door de docenten en leerlingen van

Rexline’s verpleegsteropleiding. Overigens verliep

dit project - een netwerk van tien vrijwilligers uit het

dorp die zich bezig hielden met opbouwwerk - al

uitermate moeizaam. Het project kwam zeer traag

op gang en stuitte op veel weerstand bij de rest van

de dorpsbevolking.

Een mogelijk alternatief project dat Rexline aandroeg

was de bouw van een opslagtank voor drinkwater in

Ambethkar Nagar, een sloppenwijk nabij het St. Thomas

Hospital. Gezien de problemen in Kolapakkam heeft 

Amaidhi een aantal voorwaarden aan een dergelijk project 

verbonden. Zo zal de voorbereiding en uitvoering van het 

project moeten plaatsvinden door een commissie die 

voortkomt uit de sloppenwijk zelf. In een gesprek met 

vertegenwoordigers van Ambethkar Nagar, bleek dat aan

deze belangrijkste voorwaarde (nog) niet kan worden 

voldaan. Bij een volgend bezoek aan India worden de

mogelijkheden voor dit project opnieuw onderzocht. 

Amaidhi heeft besloten weer een bijdrage te leveren aan de

gezondheidsvoorlichting door de verpleegkunde-studentes van

Rexline’s School of Nursing. Dat educatieproject gericht op

basiszorg in de dorpen waar het ziekenhuis poliklinieken

exploiteert, heeft vorig jaar ook

een bijdrage ontvangen.

Het is een project dat zijn

effectiviteit heeft bewezen.

De Indiamarkt die we

hebben gehouden heeft

voldoende geld hiervoor

opgeleverd.

Daarnaast heeft het 

St. Thomas Hospital 

het grootste deel van

de goederen ontvangen

die in september in twee 

containers naar India 

zijn gebracht. Over die

containerproject wordt

bericht in het losse inlegvel

bij deze nieuwsbrief.

Foto onder: ‘marktkoopvrouw’ Eef Merkelbach

D
yl

ia
 H

un
sc

he
 t

ijd
en

s 
ha

ar
 

to
el

ic
ht

in
g 

bi
j d

e 
di

a’
s 

ov
er

 d
e 

pr
oj

ec
te

n.
..

ge
zo

nd
he

id
sv

oo
rli

ch
tin

g 
do

or
 d

e 
ve

rp
le

eg
ku

nd
e-

st
ud

en
te

s

‘Het educatieproject gericht op basiszorg in de dorpen 
waar het ziekenhuis poliklinieken exploiteert, heeft vorig 
jaar ook een bijdrage ontvangen.’ 

SINT
THOMAS
HOSPITAL
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• Amaidhi kent geen overheadkosten:

het werk wordt verricht door 

vrijwilligers die administratie- en 

reiskosten uit eigen beurs betalen

• Amaidhi houdt zijn donateurs op de

hoogte van het verloop van projecten

via een regelmatig verschijnende

nieuwsbrief.

• Amaidhi investeert in structurele

hulp op het gebied van armoede-

bestrijding, gezondheidszorg en

onderwijs.

Meer informatie?

Heeft u hoe dan ook behoefte aan 

uitgebreidere informatie over Amaidhi? 

Bel, mail of schrijf dan naar: 

• Peter Deurloo en Dylia Hunsche,

Horstacker 12-41, 6546 ED Nijmegen,

tel. 024 - 377 35 20 

• Kees Hoovers, tel. 0315 - 684 338

E-mail: amaidhi@amaidhi.demon.nl

Internet: www.amaidhi.demon.nl

ABN/AMRO-bank Nijmegen, 
Nr. 47.00.22.124 

Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk 

gemaakt door:

Peter en Janine in Auroville

Onze bestuursleden Peter Rosemeyer en

Janine van Rennes wonen sinds afgelopen

oktober voor een half jaar in Auroville. 

Dit is een internationaal dorp, enkele uren 

reizen ten zuiden van Chennai. Ze overwegen

zich permanent in India te vestigen, mocht 

het huidige verblijf hun goed bevallen.

Vanuit Auroville reizen Janine en Peter op

gezette tijden naar Chennai om de Amaidhi-

projecten daar in ogenschouw te nemen. 

Tot nu toe gaat alles goed met hen. 

Actie vaste donateurs

Amaidhi heeft veel trouwe donateurs. Daarnaast zijn er veel sympathisanten die 

misschien ook wel wat geld voor onze projecten willen doneren. Op enkele uitzonderingen

na komen deze bijdragen binnen via losse giften. Uiteraard is Amaidhi daarmee even

blij als met de bedragen die de stichting ontvangt via vaste overboekingen.

Voor het maken van een begroting is het echter handiger om te kunnen inschatten 

hoeveel - vaste - donaties er in een jaar ongeveer binnenkomen. 

Dan weten we of we genoeg geld hebben voor de bestaande projecten en kunnen we

ons, als we in een wat ruimere financiële jas zitten, ook richten op nieuwe initiatieven.

Vandaar dat we via brieven, en ook via deze nieuwsbrief, ‘los-vaste’ donateurs over de

streep proberen te trekken om ‘vaste’ donateur te worden. Dat kan specifiek voor één

van onze projecten, of voor Amaidhi in het algemeen. In dat laatste geval bepaalt het

bestuur waaraan het geld wordt besteed.

Voelt u ervoor om een vast bedrag per maand of jaar te gaan doneren, laat ons dat 

dan even weten.

Bedankt

In ieder geval willen we u vanaf deze plaats hartelijk danken voor al uw steun tot nu toe!

Zonder uw bijdrage kunnen wij dit werk niet verrichten. 

Amaidhi wenst u alle goeds toe in het nieuwe millennium: onthaasting in

plaats van stress, geen economische maar persoonlijke groei, samen delen 

in plaats van aandelen, geen kansarmen maar kansen voor de armen, 

rechtvaardigheid in plaats van het recht van de sterkste. 

KORT
EN 
BONDIG

Hoewel de onwetendheid over AIDS en

HIV in India voor een deel is verdwenen,

zijn er blijkbaar toch nog steeds mensen die

denken dat HIV eenvoudig te genezen is.

Zo was Madras volgeplakt met deze posters,

de laatste keer dat wij er op bezoek waren.

Deze dokter beweert een remedie te hebben

tegen HIV. Hij rangschikt de ziekte in 

hetzelfde rijtje als ‘seksuele zwakte’ en

impotentie. 

Bij Honest kistenmakers en uitvaartonder-

nemers vlakbij St. Thomashospital is niet

alleen het leven maar ook de dood ‘fun’.

COLOFON
Wat is Amaidhi?

Stichting Amaidhi bestaat uit een

groep Indiagangers die enkele jaren

geleden begonnen zijn met het steunen

van kleinschalige ontwikkelingsprojec-

ten in en rond de Zuid-Indiase stad

Madras (Chennai). De stichting bundelt

deze initiatieven en zorgt voor fondsen-

werving en verantwoording van de

gesteunde projecten. 

Hoe werkt Amaidhi?

• Amaidhi steunt kleinschalige 

projecten

• Amaidhi geeft geld voor lokale 

initiatieven in India

▼
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