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Zoek uw agenda en noteer: er komt weer een

India-manifestatie van onze stichting en wel op

zondag 25 november. Plaats van handeling is

wijkcentrum De Klokketoren op de hoek van de

Muntweg en de Slotemaker-de-Bruïneweg in

Nijmegen (vlakbij het Goffertpark). Het gaat om

een middag - van 14.00 tot 18.00 uur - waarop

Zuid-India en onze projecten aldaar onder de

aandacht worden gebracht.

Er is een zeer gevarieerd programma. We 

verkopen spullen afkomstig uit de projecten en

kunstzinnig handwerk uit heel India. Zoals bij

eerdere edities zijn hieronder veel leuke 

sinterklaas- en kerstcadeautjes te vinden.

Kerstballen en kerststerren, mooie doeken en

sari’s, houtsnijwerk, wenskaarten en tempel-

hangers die te gebruiken zijn als decoratieve

lamp. Maar ook wierook, wierookhouders, 

tassen, rugzakken, plafond-mobieltjes en nog

veel meer artikelen zijn er te koop. 

Daarnaast kunnen bezoekers proeven van de

Zuid-Indiase keuken en luisteren naar Indiase

muziek maar ook naar Nederlandse kritische

liederen. Peter Freijsen, die onze vorige India-

manifestatie opluisterde met geïmproviseerde

raga’s, gaat ook dit maal weer een performance

geven. Wat hij precies gaat doen, blijft echter

nog geheim.

Amaidhi heeft Nijmegenaren Hein en Lucy

Kurstjens bereid gevonden hun kennis en

enthousiasme over de tempelarchitectuur en

het hindoeïsme in Zuid-India met ons te delen.

Zij geven tijdens de middag enkele malen een

dialezing over hun regelmatige bezoeken aan de

zuidelijke deelstaten van India en hun tocht door

de hindoeïstische godenwereld. Daarnaast is er

een continue diavoorstelling van Amaidhi

waarin dia’s van onze projecten te zien zullen

zijn, afgewisseld met sfeervolle Indiabeelden.

Infozuilen met onder meer foto’s van onze 

projecten zullen eventuele vragen die nog resten

beantwoorden. En natuurlijk praten ook onze

bestuursleden graag iedere bezoeker bij over wat

we bereikt hebben en wat we nog van plan zijn.

Uiteraard komt de opbrengst van alles dat we

verkopen weer rechtstreeks ten goede aan 

de projecten in Chennai (Madras) en

Kamalapuram. Dit keer hebben we gekozen voor

het besteden van de opbrengst voor het project

Karunalaya van Paul Sunder Singh, waarover

verderop in deze nieuwsbrief het een en ander

is te lezen.

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om

de manifestatie te bezoeken. 

En bij deze ook een oproep: wij zoeken nog

dringend vrijwilligers voor het bemensen van de

diverse onderdelen (zoals de kramen) van onze

manifestatie. Meld je aan via de nummers of

de e-mail-adressen die je vindt in het colofon.

Alvast heel erg bedankt.
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De Actie Wereldburger is een doorslaand succes 

geworden. Zeer vele donateurs, vrienden en bekenden

hebben een bedrag gegeven voor het bijlesproject 

(tuition project) van sr. Rexline. Aanleiding was 

de geboorte van Clemens, de zoon van onze 

bestuursleden Dylia Hunsche en Peter Deurloo. 

Uiteindelijk hebben we ruim vierduizend gulden mogen 

ontvangen, een bedrag dat door NCDO is verdubbeld en 

daarmee voldoende was om de projectkosten te betalen. 

In India hebben we de zestien centra bezocht waar les wordt

gegeven aan kinderen die thuis niet kunnen studeren of die niet

of nauwelijks naar school gaan. 

Lees verder op volgende pagina...



Met name door haar persoonlijkheid en haar

manier van werken, zijn we ervan overtuigd dat

een investering in St. Joseph’s Hospital zich zal

terugbetalen in goede gezondheidszorg voor de

vaak straatarme mensen rond Kamalapuram.

Sr. Nirmala richt zich met name op de basis-

gezondheidszorg van tien dorpen rond haar 

kliniek. Daar wonen ongeveer zesduizend 

mensen in zeer primitieve omstandigheden. Die

dorpelingen krijgen regelmatig bezoek vanuit

St. Joseph’s Hospital en ze kunnen daar terecht

met hun medische problemen. Door deze

manier van werken, heeft sr. Nirmala veel 

vertrouwen gewonnen onder de bevolking.

Haar kliniek staat dag en nacht ter beschikking

voor de mensen uit de buurt. Ondanks de zeer

gebrekkige uitrusting van St. Joseph’s Hospital

is dit toch de beste medische voorziening in de

verre omtrek die tegen een symbolisch bedrag

zorg verleent. 

We hebben tijdens onze reis ook bezoeken

gebracht aan twee regeringsziekenhuizen in de

buurt van St. Joseph’s Hospital. Als je ziet hoe

ongemotiveerd het pers0neel is (ook de artsen)

kun je je voorstellen waarom de lokale bevolking

er liever niet naartoe gaat. Zelfs de burgemeester

van Kamalapuram, Ghouse Peer, kraakte het

regeringsziekenhuis af en toonde zich bereid St.

Joseph’s Hospital te helpen. Hij wil zich inzetten

voor een betere stroomvoorziening van de kliniek

en de financiering van een arts voor enkele uren

per maand. Sr. Nirmala wil - ook via eigen

financiering - proberen te bereiken dat er iedere

week een dokter vier uur lang beschikbaar is voor

het bezoeken van de tien dorpen.

Uit de containers die onze vriend Henk Kooij

dit najaar naar India stuurde krijgt sr. Nirmala

alvast tal van medische spullen. Bedden,

matrassen, verbandmateriaal, spuiten, 

rolstoelen, te veel om op te noemen. 

Tijdens ons bezoek aan St. Joseph’s Hospital

bleek dat sr. Nirmala niet één maar zelfs twee

generatoren heeft gekocht van het geld dat

Amaidhi haar vorig jaar voor dat doel schonk. In

plaats van één kerosine-generator heeft ze

gekozen voor twee accugeneratoren die zichzelf

opladen zodra er stroom is en die elektriciteit

leveren zodra de normale stroomvoorziening

wegvalt (dat gebeurt iedere dag voor zeer lange

perioden in Kamalapuram). Door een slimme

manier van aansluiten, wordt nu een maximum

aantal stroompunten van accustroom voorzien.

Daardoor heeft bijvoorbeeld niet alleen de

laboratoriumkoelkast steeds elektriciteit maar

kunnen ook de kostschoolmeisjes die op het-

zelfde terrein leskrijgen en verblijven, ‘s avonds

studeren omdat er stroom is voor verlichting

en het laten draaien van de ventilatoren.

Tijdens het verblijf van Kees en Peter in India

hebben ze een uitgebreid bezoek gebracht aan

St. Joseph’s Hospital in Kamalapuram. Zoals we

schreven in onze vorige nieuwsbrief proberen

we de medische hulporganisatie Remedi deze

plattelandskliniek te laten adopteren. Daarom

hebben we precies in kaart gebracht waar het

ziekenhuisje behoefte aan heeft en hoe het

hoofd van de kliniek, sr. Nirmala, te werk gaat.

ST. JOSEPH’S HOSPITAL
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Vaak gebeurt dit lesgeven noodgedwongen in de

open lucht en bij onvoldoende of ontbrekende

verlichting. De centra die er het slechtst aan toe

zijn, worden met het binnengebrachte geld beter

toegerust. Zo krijgen alle centra die dat nodig

hebben een overkapping en verlichting. 

Daardoor kan er in het donker worden les-

gegeven. De lessen starten iedere middag rond

half zes, terwijl het even na zessen al hartstikke

donker is. Verlichting is dus essentieel. Hetzelfde

geldt voor een dak en een laag muurtje om 

tijdens de moessonregens het water buiten 

de deur te houden.

Afhankelijk van hoe het zich ontwikkelt, wil

Amaidhi dit project van sr. Rexline de komende

jaren blijven steunen. Voorheen hebben we enke-

le jaren het gezondheidsonderwijs in de dorpen

rond het ziekenhuis gesteund. Daarvoor zijn nu

in India voldoende middelen beschikbaar. 

Overigens worden de kinderen uit de tuition-

centra regelmatig ook aan een medische check

up onderworpen en krijgen ze af en toe een leuke

bijeenkomst met zang, dans, toneel en lekker

eten aangeboden in de community hall (gemeen-

schapsruimte) van het St. Thomas Hospital. 

Bedankt

We willen iedereen hartelijk danken voor

de steun die u ons ook in 2001 weer heeft

gegeven. Een speciaal bedankje geldt de

mensen die zo gul gaven voor de Actie

Wereldburger. De opbrengst overtrof onze

stoutste verwachtingen! Het is een goed

jaar geweest voor Amaidhi met veel 

helpende handen en een zeer geslaagde

projectenreis. Al is het nog een beetje

vroeg: we wensen iedereen een vreedzaam

2002 toe en we hopen ook in het komend

jaar op uw steun en enthousiasme te

mogen rekenen. 

Bedankt, namens al die vrouwen, mannen

en kinderen binnen onze projecten!

KORT BERICHT
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1 Sr. Nirmala. 

2 Eén van de twee accugeneratoren die Sr. Nirmala heeft

aangeschaft.



ZONTA
RESOURCE
CENTRE

Wij hadden verwacht dat tijdens het bezoek van

Peter en Kees aan Chennai, afgelopen maand,

de nieuwbouw van het Zonta Resource Centre

klaar zou zijn. Helaas zijn er vertragingen

opgetreden - onder meer door een oneerlijke

aannemer die de metselaars niet voldoende

betaalde en die inmiddels de laan is uitgestuurd.

De opening van het nieuwe gebouw voor de

huisvesting van ex-prostituees met aids, is nu

voorzien in januari of februari 2002.

We hebben het gebouw dat in ruwe vorm nage-

noeg af is, uiteraard bezocht en het zag er goed

uit, al was ontwerper May George niet helemaal

tevreden over de afwerking. Wij zijn blij dat ze

een kritisch oogje in het zeil houdt. 

Tijdens de bouw is een aantal vrouwen tot

metselaar opgeleid, een scholing die werd

betaald vanuit de katholieke parochie van

Beuningen. Het aantal van tien opgeleiden dat

was voorzien, is niet gehaald. Dat bleek toch te

ambitieus. Voor zover we dat kunnen nagaan in

het chaotische bouwproces in India, waar

bouwvakkers komen en gaan en slechts voor

korte tijd aan één project werken, zijn er zo’n

vijf à zes vrouwen opgeleid.

Inmiddels heeft Wilde Ganzen die de actie voor

de nieuwbouw steunde door het bedrag dat

Amaidhi daarvoor bijeenbracht te verdubbelen,

het projectdossier afgesloten. De organisatie was

zeer te spreken over het voorlopige eindrapport

dat Zonta over het bouwproces heeft geschreven.

Volgend jaar volgt het definitieve eindrapport,

waarna ook ICCO - de andere grote donateur

voor de nieuwbouw - het dossier Zonta sluit.

Hetzelfde geldt dan voor Amaidhi. Onze stich-

ting heeft wel nog een fonds gevormd van 

ƒ 10.000. Dat geld zal op een spaarrekening

worden gezet en kan worden gebruikt voor

onderhoud van het gebouw dat is neergezet. Dit

bedrag werd geschonken door de Parochiële

Caritas in Eindhoven. Behalve dit fonds,

beschouwen we het project in 2002 als afgeslo-

ten. Wel blijven we ieder jaar tijdens de project-

reis het Zonta Resource Centre  bezoeken en dan

nemen we de bewoonsters een dag mee uit. Ook

afgelopen projectreis hebben we dat gedaan.

Toen zijn we een dag naar het pretpark Golden

Beach geweest. Ondanks de regen was dat een

fantastische belevenis. En die traditie van het

jaarlijkse uitstapje willen we graag voortzetten.

KARUNALAYA

Karunalaya is het onderwijsproject voor kans-

arme kinderen dat in het noorden van Chennai

wordt gerund door Paul Sunder Singh. Hij vangt

van huis weggelopen jongens op en plukt straat-

kinderen van de straat om hen les te geven en

klaar te stomen voor de lagere school. Ook heeft

hij een kleermakersopleiding voor de jongens en

meisjes die hij opvangt. Daaronder zijn veel

kinderen die in de nabije vissershaven kinder-

arbeid verrichten. Die bestaat uit hand- en

spandiensten voor de vissers en werk in de

garnalenpellerij.

Zijn project werd het afgelopen jaar gesteund

door de kinderen die in Beuningen in de

Corneliuskerk het vormsel  ontvingen. Zij zamel-

den geld in voor hun leeftijdgenoten in India.

Daarvoor werden schooltassen, schriften en

pennen gekocht. Ook bij het vormsel in maart

2002 wordt deze actie weer gevoerd. Dan willen

we een poging doen om de opbrengst te ver-

dubbelen via Wilde Ganzen of NCDO (ontwik-

kelingsfondsen). Bij die verdubbelingsactie wordt

ook een gift van de Corneliuskerk zelf en de

opbrengst van onze Indiamanifestatie betrokken.

Mogelijk is er dan ook genoeg geld voor de

aanschaf van een gemotoriseerde rikshaw (drie-

wieler). Eén van de jongens die Sunder Singh

begeleidt, heeft met zijn steun al een rikshaw-

rijbewijs gehaald. Het idee is om hem part-time

in de aan te schaffen rikshaw te laten rijden en

geld te laten verdienen. Dat geld moet voor een

deel weer terugvloeien in het project. De rikshaw

zal echter niet full time kunnen rondrijden omdat

Sunder Singh het voertuig ook wil gebruiken om

rijles in te geven aan de andere kinderen die hij

opvangt zodat ook die een rikshaw-rijbewijs

kunnen halen.

We hebben in de laatste week van oktober een

start gemaakt met het nieuwe vormselproject.

Tijdens de vormselvoorbereiding geeft Amaidhi

een aantal keer acte de présence. Zo geven we

een diaworkshop over het leven van met name

kinderen in Zuid-India en verlenen we onze

medewerking aan een ‘doe-middag’ waarbij

hetzelfde thema wordt uitgewerkt. Ook spreken

we over ons werk tijdens de voorbereidings-

dienst voor het vormsel in de Corneliuskerk die

in februari plaatsvindt. 

Net als bij al onze projecten, zijn we ook bij

Karunalaya zeer enthousiast ontvangen. Het is

fantastisch om te zien wat één man en een

aantal toegewijde vrijwilligers uit de buurt voor

deze kansarme kinderen doet.
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3 De nieuwbouw van het Zonta Resource Centre. 

4 Het jaarlijkse uitstapje naar het pretpark Golden Beach

was fantastisch.

5 Dit is het gebouw van waaruit Karunalaya werkt. 

6 Als er extra veel geld binnenkomt wil Paul Sunder Singh

zo’n rikshaw kopen.



Onder de naam Marialaya vangen zusters van

Don Bosco in Chennai meisjes op die op

straat zwerven of vanuit de dorpen richting

Chennai trekken en daar in de prostitutie

dreigen te belanden. Marialaya heeft zijn

onderkomen in het oudste deel van Chennai,

Georgetown. Daar geeft sr. Nirmala - een

andere dan die in Kamalapuram - leiding aan

een kloostergemeenschap die leeft en werkt in

Marialaya

het opvanghuis voor meisjes. Dat bestaat uit

een dagopvang en een nachtverblijf voor 

kinderen die echt geen andere plaats om te

verblijven hebben. 

Dit centrum is het afgelopen half jaar

gebouwd met steun van de Belgische 

organisatie Comide en de Nederlandse Wilde

Ganzen. Bij het verkrijgen van die laatste

steun, heeft Amaidhi een bemiddelende rol

gespeeld. Uiteraard zijn we het resultaat van

alle bouwactiveiten gaan bekijken. En dat mag

er zijn! Een erg mooi en ruim opgezet gebouw

is het geworden, een ware verademing voor

de meisjes die in de goot hebben geleefd.

Overigens is de bemiddeling voor Marialaya

voor Amaidhi een eenmalige gebeurtenis.

Wij hebben het project als stichting niet

geadopteerd maar zullen het tijdens onze

projectbezoeken wel blijven volgen.

KORT BERICHT

Stichting Amaidhi geeft financiële steun aan 

ontwikkelingsprojecten in Zuid-India. 

Hoe werkt Amaidhi?

- Amaidhi steunt kleinschalige projecten

- Amaidhi geeft geld voor lokale initiatieven in India

- 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 armoedebestrijding, gezondheidszorg

en onderwijs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Peter Deurloo en Dylia Hunsche,

Horstacker 12-41, 6546 ED Nijmegen.

tel. 024- 3773520, fax: 024-3650499 

e-mail: amaidhi@hetnet.nl

Kees Hoovers,

Valkenhof 38, 7071 JW Ulft

tel. 0315-684338

e-mail: kees.hoovers@mailexcite.com

wwww.amaidhi.com

ABN/AMRO-bank Nijmegen, Nr. 47.00.22.124

Omdat alle kleine beetjes helpen

Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door:

COLOFON
En dat was precies het doel waarvoor de 

kleermakersopleiding slechts een middel is:

(economische) zelfstandigheid van vrouwen

bevorderen. We werden door de leerlingen en

afgestudeerden niet alleen onthaald op dans.

Ook wezen ze ons op een lacune in ons project:

sommige vrouwen konden geen baan in een

naaiatelier krijgen omdat ze geen ervaring had-

den opgedaan op een electrische naaimachine.

Alle machines van het Tailoring Team zijn

mechanische trapnaaimachines. 

De vrouw die deze kwestie aankaartte, vroeg ons

enkele electrische naaimachines ter beschikking

te stellen. Dat vonden we een goed idee en we

hebben het toegezegd. Waarschijnlijk komt er al

één electrische machine beschikbaar uit de

containers die Henk Kooij naar India heeft

gestuurd. Een tweede machine willen we hier in

Nederland zien te krijgen of via een donatie

kopen in India. Hierbij dus een oproep: heeft u

een nog goed werkende electrische naaimachine

die u kwijt wil, laat het ons dan weten. 

Uit de groep vrouwen van het Tailoring Team is

ook het idee naar voren gekomen om een eigen

corporatie op te zetten, geheel bestaande uit

vrouwen. Die zou dan een naaiatelier moeten

opzetten en gaan produceren voor de commer-

ciële markt. Dit plan is echter financieel een

maatje te groot voor Amaidhi. Wel gaan wij

bemiddelen bij Nederlandse fondsen om dit

project van de grond te tillen.

Ook met de meisjes en vrouwen van het

Tailoring Team zijn we een dag eropuit getrok-

ken. We hebben een opleidingsproject voor

horecapersoneel en verpleegkundigen bezocht

vlakbij de toeristische trekpleister

Mahabalipuram, ten zuiden van Chennai. Binnen

dit zogeheten Delta-project worden alleen dalits,

de kastelozen (onaanraakbaren) opgeleid. Dit

zijn de mensen die normaal gesproken het

smerigste werk doen omdat ze het laagst op de

sociale ladder staan. Daarna zijn we met onze

bus vol zingende en dansende meiden en 

vrouwen naar Mahabalipuram gereden om

daar tussen de prachtige rotstempels en op het

strand de rest van de dag door te brengen.

CHENNAI TAILORING TEAM

De kleermakersopleiding in de sloppenwijk

Kalyanapuram onder de naam Chennai Tailoring

Team heeft een uitstekend eerste anderhalf jaar

beleefd. Het leslokaal ziet er nog steeds piekfijn

uit, maar wat belangrijker is: de vrouwen en

meiden die al een kleermakersdiploma hebben

gehaald in het eerste afgesloten schooljaar zijn

een stuk sterker in hun schoenen komen te

staan. Ook de huidige leerlingen gaan zelfbewust

om met hun mogelijkheden en opleiding.

7 De vrouwen van het Chennai Tailoring Team en hun

kinderen op het strand bij Mahabalipuram.

8 Sr. Nirmala van Marialaya geeft tekst en uitleg op het

dak van het nieuwe opvanghuis aan bestuurslid Kees

Hoovers.
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