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Op de Don Bosco English Medium School in PT
Parru, Andhra Pradesh zijn zeven nieuwe
pientere meisjes in juni aan hun school
begonnen. Ze krijgen een beurs via Amaidhi. 

Cadeautjes uit Nederland voor de sponsormeisjes 

Vijf meiden worden gesteund door het
reisgezelschap van Corrie en Jan Vincent. Deze
Amaidhi-bestuursleden zijn begin 2011 naar India
gereisd met een aantal van hun vrienden. Zij
bezochten  PT Parru en werden geraakt door de 25
meisjes die tot nu toe al met een Nederlandse beurs
daar hun lagere school kunnen voltooien.
Het gaat om meisjes uit arme gezinnen die het
schoolgeld niet kunnen betalen. Ze krijgen nu een
kans die ze anders nooit zouden hebben gehad.
Ook basisschool De Kranepoort uit Gouderak heeft
opnieuw een meisje aan zijn sponsorlijst
toegevoegd. 
De school adopteerde eerder al twee meisjes en
voerde nu succesvol actie voor een derde
schoolkameraadje in India. Marij de Vos uit
Nijmegen heeft besloten een tweede meisje te
adopteren. Daarmee komt het totaal van meisjes
met een Nederlandse beurs op 32.
Een meisje kan al een opleiding krijgen voor 100
euro per jaar. Meer sponsorouders zijn altijd
welkom. Vaste donateurs kunnen ook vragen hun
bijdrage voor dit project in te zetten. Die moet dan
wel minimaal 100 euro per jaar bedragen. En de
sponsoren moeten bereid zijn een meisje acht jaar
op rij te steunen. Dat is de tijd die nodig is voor een
volledige lagere-schoolopleiding.
Amaidhi stond in mei op de sponsormarkt van
Paulus Mundial in Wijchen. Met de verkoop van
Indiase spulletjes verdienden we daar 66 euro voor
het PT Parru project.

DEAANHOUDERWINT

Jan Vincent en reisgenoten bij Karunalaya

Eindelijk hebben we het voor elkaar
gekregen: Amaidhi heeft een sessie van
Pacha Mama gewonnen. 

Ton en Erik deden in mei mee aan dit programma
van COS (Centrum voor Ontwikkelingssamen-
werking) en MEC (Milieu Educatiecentrum). Pacha
Mama wil middelbare scholieren bewustmaken van
de scheve verhoudingen in de wereld en van
kleinschalige ontwikkelingshulp. Twee of drie
projecten presenteren zich op een middelbare
school en de leerlingen kiezen er aan het eind van
de presentatie eentje uit waarvoor ze actie voeren. 
Ton en Erik presenteerden het schooltassenproject
van Karunalaya en wisten de leerlingen te
overtuigen voor dit project actie te voeren. Zij
brachten voor Karunalaya 258 euro bijeen. Het was
de vijfde keer dat Amaidhi deelnam.
Ton, Erik en Peter Deurloo waren eerder present bij
het jeugdschaaktoernooi in Millingen. Per
deelnemer stelde dat toernooi, mede georganiseerd
door Ton, 1 euro voor het schooltassenproject van
Karunalaya ter beschikking. Er waren honderd
deelnemers. Erik speelde simultaanpartijen tegen
een kleine vergoeding en Peter verkocht Indiase
spulletjes. Alles bijeen leverde dat 155 euro op. 
De klapper voor Karunalaya kwam zoals dat nu al
vele jaren het geval is van de vormelingen in
Beuningen. Zij brachten 1.697 euro bijeen. Wilde
Ganzen steunt deze actie.



PROJECTENREIS
Corrie en Jan Vincent zijn in januari 2011 op
reis gegaan naar India, samen met een
aantal vrienden. Ze hebben alle projecten
van Amaidhi bezocht, behalve St. Joseph´s
Hospital. Zij en hun reisgenoten waren zeer
onder de indruk.

In het SIP-huis

Met de vrouwen die verblijven in het shelter van
Zonta (voor vrouwen met aids en andere
hulpbehoevenden) maakten ze een uitstapje. Dat
deden ze ook  met de meiden van de school in PT
Parru. Het leidde zelfs tot vijf nieuwe adopties (zie
hierboven). Paul Sunder Singh liet hen alle
projecten van Karunalaya zien en sr. Rexline toonde
hen een deel van de vele activiteiten van St.
Thomas Hospital. 

Tijdens het uitstapje met de vrouwen van Zonta

KORTKORTKORT
Corrie en Jan Vincent hielden een rommelmarkt en
Indiase markt voor hun eigen huis in Heeze.
Daarmee haalden ze maar liefst 686 euro op voor
het kinderhuis van SIP in Chennai. Dat is het project
dat zij managen. Het hoofd van kinderhuis, Noori
Saleem, heeft inmiddels een stuk landwaarop ze
een nieuw huis voor kinderen met hiv en kinderen
uit hiv-gezinnen wil gaan bouwen.
De Moedervereniging St. Anna van de
Lourdesparochie in Nijmegen heeft geld ingezameld
voor zuster Nirmala van St. Joseph’s Hospital. De
opbrengst was 176 euro, te besteden aan
medicijnen en verpleegkundig materiaal. Peter

toonde bij die gelegenheid een powerpoint over het
werk van zuster Nirmala. St. Anna heeft al diverse
malen dit soort acties gevoerd voor Nirmala.

JEEPVOORSTTHOMAS
St. Thomas Hospital heeft een nieuwe jeep voor
zijn boerderij kunnen aanschaffen met steun van
Vereniging Yaluva en Stichting Amaidhi. Deze
auto wordt gebruikt voor het vervoeren van
oogst naar de markt en voor tal van klussen op
en rond de boerderij.

Eerder steunden we samen met Yaluva de boerderij
via de aanschaf van een tractor. Omdat Yaluva het
leeuwendeel opbracht van het aanschafbedrag voor
de jeep, bleef er van de Amaidhibijdrage nog een
bedrag van 800 euro over. Voor de besteding van
dat geld levert het hoofd van St. Thomas Hospital,
dokter en zuster Rexline nog een apart voorstel.

COLOFON
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 strijkstok: het werk wordt verricht
door vrijwilligers die 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.

www.amaidhi.nl


