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IN DeZe NIeuWsBrIeF

Van de meisjes die deelnemen aan het 

Engelstalige onderwijs op de Don Bosco 

School heeft er helaas eentje moeten afhaken. 

Haar plaats is inmiddels ingenomen door 

een	nieuwe	leerlinge:	Pravalika	Ruthrapatti	

(zie	foto).	Het	onderwijs	wordt	verzorgd	door	

zusters	van	de	Franciscanessen	van	St.	Joseph.	

Zij	zijn	ook	de	drijvende	krachten	achter	het	

St Thomas Hospital (sr. Rexline) en het St. 

Joseph’s Hospital (sr. Nirmala).  

De Paulusschool en de Kranepoort willen graag 

contact hebben met hun sponsormeisjes. Dat 

begint nu langzaam op gang te komen. We 

hebben	gevraagd	om	een	algemene	rapportage	

van	het	project	en	rapporten	per	deelnemend	

meisje. Die rapporten zijn net binnengekomen 

uit	India,	vergezeld	van	persoonlijke	groeten	

van	de	deelnemende	meisjes.

Het is mogelijk persoonlijk een meisje te adop-

teren.	Dat	kost	100	euro	per	jaar.	We	vragen	

van	donateurs	wel	de	garantie	dat	ze	acht	

jaar op rij 100 euro doneren. Als er een nieuw 

meisje op de school wordt toegelaten willen 

we haar de garantie kunnen bieden dat ze de 

school	helemaal	kan	voltooien.	In	één	keer	800	

euro	overmaken	kan	natuurlijk	ook...

Het beurzenproject voor meisjes uit arme families in PT Parru 

(Andhra Pradesh) omvat inmiddels 25 schoolkinderen die wor-

den gesteund door de Wijchense Paulusschool, OBS Kranepoort 

in Gouderak, De Stichting WIR-School in Lent en Marij de Vos 

(op persoonlijke titel).

BeurZeN 
vOOr De 
tOekOMst 



We hebben er veel tijd en moeite in 

gestoken, maar het zonne-energieproject 

voor St. Thomas Hospital, blijkt onhaal-

baar. Samen met onze vrienden van de 

vereniging Yaluva hebben we gekozen 

voor het steunen van een ander project: 

de aanschaf van een jeep voor de boer-

derij van St. Thomas Hospital.

Karunalaya, het project voor straatkinderen in Chennai, heeft 

zich nu ook het lot aangetrokken van de pavement dwellers, 

de mensen die langs de weg wonen in hutjes of onder stukken 

zeil. Paul Sunder Singh, de directeur van Karunalaya, heeft hen 

geholpen een belangenorganisatie op te zetten. 

kAruNALAyA IN tOuW 
vOOr strAAtBeWONers

De	straatbewoners	proberen	nu,	samen	met	Paul,	

woningen	te	krijgen.	Ze	komen	voor	hun	rech-

ten	op.	Erik	van	Oosterhout	heeft	een	klein	half	

jaar	gewerkt	bij	Karunalaya.	Hij	versterkt	nu	ons	

bestuur.	Hij	wil	bekijken	of	er	vanuit	Nederland	

een	steunactie	voor	de	pavement	dwellers	kan	

worden	opgezet.	Bijvoorbeeld	via	het	sturen	van	

protestbrieven	naar	de	stadsregering.

We	zijn	niet	over	één	nacht	ijs	gegaan.	We	hebben	

uitvoerig	over	het	project	gepraat	en	gemaild	met	

sr.	Rexline,	het	hoofd	van	het	ziekenhuis.	Ook	

Erik	van	Oosterhout	en	Liesbeth	Thijssen	die	een	

tijd	in	India	hebben	gewoond,	hebben	zich	in	het	

project	verdiept	en	het	besproken	met	sr.	Rexline	

en mogelijke aanbieders. 

De	conclusie	is	dat	aanschaf	van	stoomgene-

ratoren op zonnekracht te duur is. Kosten waar 

te	weinig	baten	tegenover	staan.	Zonnepanelen	

voor	algemene	stroomvoorziening	zijn	voor	het	

ziekenhuis	niet	geschikt.	De	forse	Indiase	over-

heidssubsidie waar sr. Rexline aanspraak op dacht 

te	kunnen	maken,	blijkt	zeer	onzeker.	Alles	bijeen	

voldoende	reden	om	het	project	ondanks	alle	

inspanningen af te blazen.

We	kiezen	nu	voor	een	ander	project	dat	de	het	

ziekenhuis	meer	zelfvoorzienend	maakt.	Het	gaat	

om	een	jeep	ten	behoeve	van	de	boerderij	die	aan	

het	ziekenhuis	is	verbonden.	Die	boerderij	levert	

producten	voor	het	ziekenhuis	en	zijn	sociale	pro-

jecten.	Ook	wordt	met	de	verkoop	van	gewassen	

geld	verdiend	dat	weer	in	St.	Thomas	Hospital	

kan	worden	geïnvesteerd.	Eerder	schaften	we	al	

een	tractor	aan	voor	deze	boerderij.	Met	de	jeep	

kan onder meer de oogst naar de markt worden 

gebracht	om	deze	te	verkopen.

Jeep vOOr 
st. tHOMAs 

HOspItAL Eerder	kochten	wij	een	jeep	voor	
sr. Nirmala in Kamalapuram.



Bestuursleden Corrie en Jan Vincent gaan 

begin 2011 naar India. Daar bezoeken ze het 

kinderhuis van SIP dat zij via Amaidhi onder-

steunen. Ze hopen dan meer duidelijkheid te 

krijgen over het bouwplan van Noori, de baas 

van het kinderhuis, zodat het ingezamelde geld 

overgemaakt kan worden naar India.

Corrie	en	Jan	zullen	ook	de	andere	projecten	van	

Amaidhi,	voor	zover	mogelijk,	bezoeken.	Het	

vaste	jaarlijkse	projectbezoek	van	Amaidhi	is	er	

in	2010	niet	van	gekomen	vanwege	persoonlijke	

omstandigheden. Op hun reis nemen Corrie en 

Jan geïnteresseerde mensen mee die graag India 

BeZOek 
INDIA 

Naast Erik is ook Ton Huybrechts toegetreden 

tot	Amaidhi.	Ton	heeft	bij	kringloopwinkel	Overal	

gewerkt	en	wil	zich	inzetten	voor	Karunalaya.	

Ton,	Erik	en	Peter	Deurloo	hebben	deelgenomen	

aan	Pacha	Mama,	een	competitie	voor	duurzame	

projecten op middelbare scholen. Leerlingen kiezen 

na	presentaties	door	mensen	van	de	projecten	

en	eigen	onderzoek	één	van	de	drie	projecten.	

Op het Montessori College in Nijmegen werd 

Amaidhi	tweede	van	de	drie	deelnemende	projec-

ten. Ook op 15 december bereikten we de tweede 

plek,	ditmaal	op	het	Citadel	College	in	Lent	bij	

Nijmegen. Ton en Erik promootten daar nog-

maals	het	schooltassenproject	van	Karunalaya.	

Het	was	de	vierde	keer	dat	Amaidhi	deelnam	

aan	Pacha	Mama,	een	lesprogramma	van	het	

Centrum	voor	Ontwikkelingssamenwerking	

Gelderland (COS) en het Milieu Educatie 

Centrum (MEC).

op een andere manier willen leren kennen. Niet 

alleen	toeristisch,	maar	ook	via	het	ontmoeten	

van	mensen	die	vechten	voor	een	betere	toe-

komst. 

Begin 2011 gaan ook onze Belgische collega’s 

van	Future	for	Sale	naar	India	voor	een	bezoek	

aan hun onderwijsproject in Kamalapuram (bij 

sister	Nirmala).	Dat	is	een	gelegenheid	voor	ons	

om	via	hen	contact	te	hebben	met	sr.	Nirmala	en	

haar kliniek St. Joseph’s Hospital. Gelukkig loopt 

dit	project	uitstekend.	We	hebben	hiervoor	nog	

aardig	wat	geld	gereserveerd	staan	dat	overbleef	

na	afsluiting	van	de	hulp	aan	slachtoffers	van	de	

overstroming	van	de	rivier	in	2009.	

sCHOOLtAsseN vOOr 
strAAtkINDereN

Voor de schooltassen voor straatkinderen en kinderen uit de sloppenwij-

ken, zetten de vormelingen uit Beuningen zich in 2011 voor de elfde keer 

in. Ze voeren actie door zelf rugzakjes en tassen te maken en geld in te 

zamelen. Ook wordt er voor het project gecollecteerd tijdens de voorbe-

reidingsdienst voor het vormsel en de vormselmis zelf, begin 2011. 

Amaidhi	heeft	een	workshop	voor	de	vormelingen	

gehouden,	waar	Erik	over	zijn	ervaringen	in	India	

heeft	verteld.	De	leerlingen	en	hun	ouders	waren	

erg geïnteresseerd. We hopen weer op een premie 

van	Wilde	Ganzen	te	kunnen	rekenen.

Vanuit	Beuningen	gaan	tekeningen	van	de	vor-

melingen richting India. De straatkinderen daar 

richten	er	een	expositie	mee	in.	Vervolgens	maken	

ze zelf ook tekeningen die richting Beuningen 

worden	verstuurd.

Karunalaya	heeft	een	rapport	uitgebracht	over	

het	verloop	van	het	tweede	jaar	van	het	Women	

Empowerment Project dat wordt gesteund door 

kringloopwinkel	Overal.	Die	steunt	ook	het	derde	

en	laatste	jaar	van	dit	project.	Overal	steunt	met	

de	opbrengst	van	de	verkochte	goederen	projecten	

in Nederland en in de 

Derde Wereld. Vrouwen 

uit	de	vissersgemeen-

schap	die	vijf	jaar	geleden	

door de tsunami is getrof-

fen,	leren	op	te	komen	

voor	hun	rechten	en	de	

leiding te nemen in hun 

gemeenschap. Het project 

loopt gesmeerd en weet 

ook de mannen en kinde-

ren	van	de	deelnemende	

vrouwen	te	bereiken.

Ton heeft zijn schaakclub weten warm te 

maken	geld	in	te	zamelen	voor	Karunalaya,	

tijdens	een	toernooi	komend	voorjaar.	Erik,	

die	goed	kan	schaken,	speelt	dan	een	simultaan-

partij en Peter richt een kleine infostand met 

Amaidhispullen in.
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COLOFON
De jaarrekening van Amaidhi over 2009 is weer 

gratis opgemaakt door BDO Accountants. Voor ieder 

die dat wil, is de jaarrekening in te zien. Mensen 

die daar behoefte aan hebben, kunnen ons bellen of 

mailen en krijgen dan een kopie van deze jaarreke-

ning toegestuurd.

Bij Amaidhi is nog steeds een prachtige kalender 

te bestellen. Daarin staan foto’s die Peter Deurloo 

gedurende zijn projectbezoeken maakte in India. 

Het is een verjaardagskalender: hij is dus ieder jaar 

te gebruiken. Het is een kleinood voor ieder toilet 

en een garantie dat u geen enkele verjaardag meer 

vergeet. De kalenders kosten 7,50 euro, inclusief 

verzending. De opbrengst van de kalender wordt 

toegevoegd aan het project van de kinderen in 

Beuningen. Die voeren actie voor straatkinderen in 

Chennai. Stuur ons een e-mail via info@amaidhi.nl 

als u belangstelling heeft. Ook levering van een grote 

hoeveelheid, bijvoorbeeld als een relatiegeschenk 

voor een bedrijf, is mogelijk.

kOrtNIeuWs 
De Vereniging Wederzijds houdt elk jaar voor kleine 

groepen ontmoetingsreizen naar ontwikkelingslan-

den. Naast het bezoeken van projecten wordt er 

ook aandacht geschonken aan de natuur en cul-

tuur van het land.  Op een informatiebijeenkomst 

van de Vereniging Wederzijds vertellen reisleiders 

over hun ervaringen bij reizen naar Brazilië, India, 

Indonesië en Tanzania en over de reizen in 2011. 

De bijeenkomst is zaterdag 8 januari 2011 in het 

Zalencentrum “De Kargadoor”, Oudegracht 36, 

Utrecht. Tijd: 13.15 uur. Aanmelden kan bij Karel van 

de Putte. Telefoon: 0346 567713. Email: k.putte@

planet.n)nl. Zie ook www.wederzijds.com

Wij willen in het vervolg graag onze nieuwsbrief 

zoveel mogelijk digitaal verzenden. We hebben ech-

ter lang niet van iedereen een e-mailadres. Daarom 

verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@

amaidhi.nl zodat we u in onze digitale verzendlijst 

kunnen opnemen.

Zonder onze donateurs hadden we het niet kunnen 

redden. Bedankt voor al uw giften!

Jaarrekening 

indiakalender

WederziJds

digitale nieuWsbrief

bedankt!

Stichting Amaidhi geeft financiële  

steun aan ontwikkelingsprojecten in 

Zuid-India.

Hoe werkt Amaidhi?

•	Amaidhi	steunt	kleinschalige	projecten

•	Amaidhi	geeft	geld	voor	lokale	intiatie-

ven	in	India	

•	Amaidhi	kent	geen	strijkstok:	het	werk	

wordt	verricht	door	vrijwilligers	die	reis-

kosten uit eigen beurs betalen

•	Amaidhi	houdt	haar	donateurs	op	de	

hoogte	van	het	verloop	van	projecten	

via	een		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 Dilia Hunsche

De	Kluijskamp	12-71,

6545 JK Nijmegen

tel.: 024 - 377 35 20

e-mail: info@amaidhi.nl

web: www.amaidhi.nl

Hoe kunt u Amaidhi steunen?

Maak	een	donatie	over	op	ons	 

rekeningnummer:

Rabobank: 1679.44.681

o.v.v.	Stichting	Amaidhi	in	Nijmegen.

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt 

door:	Louman	&	Friso	Ontwerpbureau,		

Nijmegen. 

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN

www.amaidhi.nl

Wilde Ganzen steunt Karunalaya


