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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Onze gulle gevers brachten 5425 euro bijeen. 

Daarvan zijn hulpgoederen gekocht voor de 

slachtoffers in de dorpen rond St. Joseph’s 

Hospital, zoals kookspullen, slaapmatten,  

dekens en materiaal om huizen te repareren. 

Maar er is vooral de nodige medische zorg ver-

leend aan mensen die ziek zijn geworden als 

gevolg van de overstromingen. Nog veel meer 

getroffenen hebben baat gehad van inenting  

tegen ziekten waardoor ze gezond zijn gebleven.

De rivieren die buiten hun oevers traden, spoel-

den huizen en delen van woningen weg en maak-

ten wegen kapot. Dorpen werden onbereikbaar en  

mensen raakten ziek, vooral door het vervuilde 

water. 

De regering van Andhra Pradesh heeft beloofd 

om te helpen bij de wederopbouw van verwoeste 

huizen. Of dat gaat gebeuren, is de vraag. Wij 

houden dat in de gaten en willen als dat nodig 

en mogelijk is, bijspringen. Is er straks nog geld 

De slachtoffers van de  overstromingen in Andhra Pradesh, in de buurt van St. Joseph’s Hospital, 

hebben een flinke steun in de rug gekregen. Verantwoordelijk daarvoor waren sr. Nimala en haar 

health workers (gezondheidswerkers), met hulp van Amaidhi’s donateurs.

over van het gedoneerde bedrag dan investeren 

we dat in aanvulling van de uitgeputte  voorraad 

medicijnen van St. Joseph’s Hospital en in de ver-

goedingen voor de gezondheidswerkers. Die zijn 

immers van grote waarde zijn voor het gezond 

houden van de dorpsbevolking.

Iedereen die heeft bijgedragen aan deze hulpac-

tie, willen we nogmaals hartelijk danken. 

HULPSLACHTOFFERS
OVERSTROMING



ERIK VAN OOSTERHOUT uit Beuningen 

verblijft vanaf november 2009 een tijd bij het 

straatkinderenproject Karunalaya.  Erik was 

ooit vormeling in de  Beuningse Cornelius-

parochie. Die brengt jaarlijks geld bijeen voor 

Karunalaya. Hij vertelt iets over zichzelf.

WIEISER 
ININDIA?
(BEHALVE 1 MILJARD INDIËRS)

ZON VOORZIEKEN

LIESBETH THIJSSEN Onze medewerkster 

Liesbeth Thijssen volgt een stage in India. Zij 

verblijft er drie maanden. Een tijd waarin ze 

vooral met haar studie bezig is. Maar ze doet ook  

onderzoek voor Amaidhi naar de haalbaarheid 

van zonne-energie voor St. Thomas Hospital in 

Chennai.

HENK VAN HAEFTEN EN RICHARD BINNENDIJK 

Paulus Mundial, de stichting van de Paulusschool 

in Wijchen steunt 18 meisjes uit straatarme fami-

lies in Andhra Pradesh met een beurs. Zodat ze 

naar de Don Bosco English Medium School in PT 

Parru kunnen gaan. Henk van Haeften en Richard 

Binnendijk van Paulus Mundial zijn er in de laat-

ste week van december 2009 en de eerste week 

van 2010 op bezoek.

Henk en Richard bezoeken dan ook de school 

die de Paulus Mundial eerder hielp bouwen in 

Ongole, een stad even ten zuiden van PT Parru. 

Henk, Richard en hun echtgenotes beginnen hun 

Indiase reis in Chennai waar ze overnachten bij 

sr. Rexline in St. Thomas Hospital. Ze hebben 

daar een overleg met sr. Rita Michael, de moeder-

overste van de franciscanessen van St. Joseph. 

De school in PT Parru is een van de franciscaanse 

onderwijsprojecten.

Ook Openbare Basisschool De Kranepoort in 

Gouderak is van plan de opleiding van een of 

meer  meisjes te adopteren. Net als de stichting 

WI Reijndersschool in Lent. Particuliere dona-

teurs die de beurs van een schoolmeisje willen 

sponsoren zijn ook van harte welkom.

‘Ik ben Erik van Oosterhout. Afgelopen jaar heb ik 

mijn middelbare school afgerond. Ik sta in deze 

nieuwsbrief omdat ik heb besloten, in plaats van 

te gaan studeren, een half jaar naar Karunalaya 

te gaan om daar vrijwilligerswerk te doen. Het 

lijkt me schitterend om in een totaal andere 

cultuur te zijn. Ik zal kennis maken met andere 

normen en waarden, wetenschap, kunst, religie, 

taal en mensen. Veel mensen vragen mij hoe ik 

aan het (zotte) plan kom om als vrijwilliger naar 

Karunalaya te gaan. Aan het eind van elke school 

werden mijn plannen een stukje duidelijker.

Toen ik van de kleuterschool naar de basisschool 

ging, riep ik vaak ‘ik begin eerst een eigen bedrijf, 

word miljonair en ga dan naar Afrika 

om die mensen daar te helpen!’ Ik 

denk dat ik toen al een bepaalde 

betrokkenheid met de wereld voelde.

in het laatste jaar van de basisschool 

heb ik het vormsel gedaan. Daar 

kwam ik voor het eerst in contact 

met Karunalaya. De kinderen van het 

vormsel in Beuningen wisselen elk 

jaar tekeningen uit met de kinderen 

van Karunalaya. Ook zamelen ze geld 

in voor schooltasjes voor de Indiase 

kinderen. Dit onder aansturing van 

stichting Amaidhi.

Weer een school later, aan het eind 

van mijn middelbare school, kwam ik 

erachter dat mijn kleuterdroom om 

arme mensen te helpen zo gek nog 

niet was. Ik herinnerde me stichting 

Amaidhi en vroeg aan mijn moeder 

(die het vormsel begeleidt) hoe ik 

het best contact met hen kon opne-

men en warempel, Peter en Dilia 

van stichting Amaidhi kwamen de 

volgende dag naar Beuningen om 

een diapresentatie over Karunalaya 

te geven. 

Door hun enthousiasme wist ik het 

zeker. Het is mogelijk, ik ben niet de 

enige die dit wil, er is een plek voor 

mij. 

Ik zou graag iedereen die mij helpt of 

heeft geholpen willen bedanken. In 

het bijzonder  NIBC. Dit bedrijf heeft 

vijf laptops gedoneerd aan Karunalaya zodat ik 

die kan gebruiken bij het geven van Engels en ICT 

lessen! Deze welwillendheid is heel bijzonder en 

erg hartelijk. Bedankt!’

Erik is te volgen via onze website (www.amaidhi.

nl). Daar staat een link naar zijn blog: 

http://erikvanoosterhout.waarbenjij.nu/ 



Stichting Amaidhi en Vereniging Yaluva wil-

len graag ingaan op het verzoek van dokter en 

zuster Rexline voor de aanschaf van zonneboi-

lers voor het St. Thomas Hospital. Die leveren 

warm water voor het ziekenhuis waardoor er 

bespaard kan worden op elektriciteit.

We hebben ook de scholieren van het Citadel 

College in Lent gevraagd een bijdrage te leveren 

aan de boilers. Dat gebeurde in het kader van 

het project Pacha Mama van COS (Centrum voor 

Ontwikkelingssamenwerking) en MEC.(Milieu 

Educatie Centrum).  De leerlingen maakten een 

keuze uit drie duurzame projecten. De winnaar 

van de strijd werd Cycling out of Poverty. Amaidhi 

werd tweede. 

ZON VOORZIEKEN

De vrouwen die meedoen aan het emancipa-

tieproject van Karunalaya worden ook in 2010 

gesteund door Overal. Terwijl de straatkinde-

ren weer kunnen rekenen op de vormelingen 

in Beuningen en op Ben en Elly Wevers.

Het afgelopen jaar heeft Karunalaya vrouwen uit 

de vissersgemeenschap in Noord-Chennai opge-

nomen in een zogeheten women empowerment 

project. Ze leerden daar voor zichzelf opkomen. 

Tegenover hun mannen, in hun werk en tegenover 

de overheid. De sociaal werkers van Karunalaya 

gaven de vrouwen tal van cursussen en trokken 

samen met hen op bij demonstraties en manifes-

taties als de internationale dag van de vrouw. 

Karunalaya krijgt nu al voor het tiende  jaar op rij 

steun uit Beuningen. 

In de afgelopen jaren hebben we, daarbij gehol-

pen door Wilde Ganzen, geld gegeven voor vele 

honderden schooltassen, kleren voor de straat-

kinderen in het opvanghuis en daklozen die op de 

stoep leven. Ook kon Karunalaya twee rickshaws 

aanschaffen en mini-kinderboerderij bouwen. 

In 2010 koopt Karunalaya met Beunings geld 

400 schooltassen, kleren, schoenen, laapmatten, 

dekens en lakens. Ook gaat Paul Sunder Singh 

met de straatkinderen en kinderen uit de sloppen-

wijken op educatief kamp. 

WEESHUIS 
IN WACHT

STEUNVROUWENKIND

Amaidhi wil het St. Thomas Hospital duurzamer 

maken. 

Dat deden we vorig jaar door, ook samen met 

Yaluva, de aanschaf van een tractor te sponsoren.

Die wordt ingezet op de boerderij van het zie-

kenhuis. De boilers op zonne-energie maken het 

ziekenhuis minder afhankelijk van elektriciteit. 

Dat betekent minder kosten en een continue 

warmwater voorziening. Want de elektriciteit valt 

iedere dag een aantal keer uit. 

Als de zonneboilers een succes worden, willen 

we bekijken in hoeverre ook de overige energie-

voorziening van het ziekenhuis door de zon kan 

worden opgewekt. 

Daar doen Liesbeth Thijssen en Erik van 

Oosterhout, die nu in India zijn, voor ons onder-

zoek naar.

Het goede resultaat is voor Overal, de Nijmeegse 

kringloopwinkel, aanleiding om het project nog 

een jaar te steunen. Het project heeft een totale 

looptijd van drie jaar. Ook dat derde jaar wil 

Overal voor zijn rekening nemen als er aan het 

eind van volgend jaar genoeg geld in het laatje is 

gekomen.

In Beuningen vieren we samen met de vorme-

lingen komend voorjaar een jubileum. Het is dan 

het tiende jaar dat de Corneliuskerk ons steunt. In 

1999 kwamen pastoor Harry van Dooren en zijn 

parochianen voor het eerst in actie voor de kin-

deren van een dorp vlakbij St. Thomas Hospital. 

Vanaf het volgende jaar waren de straatkinderen 

in het opvanghuis van Karunalaya het doel. 

Voor het weeshuis SIP Memorial Home heb-

ben Corrie en Jan Vincent inmiddels 12.500 

euro ingezameld. Ze wachten nu op een 

toekomstplan en een fondswervingsplan 

van Noori, het hoofd van het kinderhuis in 

Chennai. 

Zij wil graag een eigen gebouw neerzetten. 

Daarvoor zal ze ook Indiase fondsen nodig heb-

ben. Corrie en Jan managen dit project en houden 

contact met Noori. Een flink deel van het geld is 

binnengewandeld door Tiny en Nelly van Breugel 

die vanaf maart 2009 een voettocht naar Santiago 

de Compostella maakten en er een sponsortocht 

van maakten. Basisschool De Trumakkers in 

Heeze bracht via een sponsorloop maar liefst  

3.600 euro bijeen.



WWW.AMAIDHI.NL
Nieuwsbrief per e-mail? Stuur ons een mailtje: info@amaidhi.nl en helpt ons portokosten te besparen!

COLOFON
Voor onze India-avond in brede school Noorderlicht 

in Wijchen heeft restaurant India Gate, de hapjes 

gesponsord. In Wijchen gaven we een presentatie 

van onze laatste Indiareis en verkochten we wat 

Indiase snuisterijen. Hoogtepunt was het dans-

optreden van de Belgische Bharata Natyam danse-

res Fabienne Huygen. India Gate stelde tegen een 

klein prijsje onder meer naan (brood), pakora’s en 

samosa’s ter beschikking. De lekkerste sponsoring 

van het afgelopen jaar. 

Ben en Jenny Wevers hebben Karunalya eerder 

gesteund met geld dat ze inzamelden tijdens hun 

huwelijksjubilieum. Nu hebben ze hun kerk enthou-

siast gemaakt voor het straatkinderenproject. We 

vinden het geweldig om er weer een steunpilaar voor 

het project van Paul Sunder Singh bij te hebben.

Karunalaya heeft ook in 2009 weer steun gekregen 

van de jongeren die in Beuningen het vormsel heb-

ben gedaan. De volgende 45 vormelingen staan 

alweer klaar voor de volgende hulpactie aan de 

straatkinderen van Chennai.

SPECIALEGIFTEN 
Delphine en Lionel Poitevin hebben 100 euro gedo-

neerd voor de Don Bosco English Medium school in 

PT Parru. Van dat geld is een koelkast gekocht.

Te veel donateurs om hier op te noemen hebben flink 

in de buidel getast om de overstromingsslachtoffers 

rond Kamalapuram in Andhra Pradesh te steunen. 

Er kwam onder meer steun van de vaste steungroep 

voor sr. Nirmala, de moedervereniging St. Anna. 

Het geld is door sr. Nirmala ingezet voor noodhulp 

en wederopbouwhulp aan de getroffen mensen in de 

streek rond haar kliniek. Drie bijzondere giften willen 

we eruit lichten: de Schumacher Kramer Foundation 

gaf 3.000 euro voor de slachtoffers, de Stichting 

Paulus Mundial van de Paulusschool in Wijchen 

doneerde 500 euro en de Broeders van Onze Lieve 

Vrouw van Lourdes.in Dongen gaven eveneens 500 

euro. 

Een fantastische sponsor waar we al een beroep op 

mogen doen sinds Amaidhi bestaat, is Walgemoed 

CampsObers accountants. Dit bureau stelde ook dit 

jaar weer de jaarrekening voor ons op. Een onmis-

bare steun in de rug.

Deze en alle andere donateurs willen wij heel harte-

lijk danken. Zonder jullie kunnen wij niet werken.

De lekkerste sponsoring van het jaar                                                  

karunalya 1                                                            

karunalya 2                                                             

Cool                                                             

gelD voor slaChtoffers overstroming                                                         

jaarrekening                                              

Dank                                           

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 overheadkosten: het 

werk wordt verricht door vrijwilligers 

die administratie- en reiskosten 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 en 

eventueel de naam van het project waar-

voor u geld doneert.

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt 

door de belangeloze medewerking 

van Louman & Friso Ontwerpbureau,  

Nijmegen. 

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN


