
 

Beleidsplan voor het jaar 2021  

1. Corona. Nadat stichting Amaidhi in 2020 geld aan diverse projectpartners heeft gedoneerd voor 

noodhulp aan de allerarmsten, is de verwachting dat ook in 2021 nog dergelijke steun aan de orde 

zal zijn. Het gaat dan met name om de projecten Don Bosco School, Karunalya en St. Thomas 

Hospital. Deze projecten geven (voedsel) hulp aan sloppenwijkbewoners in de wijk waar ze actief 

zijn. Bij St. Thomas Hospital is daarnaast ook sprake van medische hulp aan Covidpatiënten. Zie 

daarvoor onderstaande doelen bij het betreffende project. Voor de noodhulp kunnen geen 

budgetten worden gegeven op dit moment. Stichting Amaidhi zal nader bepalen hoe hoog de 

donaties zijn naar gelang de noden en naar gelang de hoeveelheid geld zonder oormerk die we in kas 

hebben.  

2. Het nieuwe ngo-beleid van de Indiase overheid. De Indiase overheid verplicht alle ngo’s die 

buitenlands geld ontvangen – dus ook onze counterparts – een rekening te openen bij de State Bank 

of India. Ook al hun bestuursleden moeten een persoonlijke rekening openen bij deze bank. De 

officiële reden is dat hiermee corruptie kan worden aangepakt. De achterliggende reden volgens 

onze counterparts is dat de regering Modi kritische krachten in de maatschappij onder controle wil 

brengen. Stichting Amaidhi volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en zal pas grote projectbijdragen 

overmaken als blijkt dat er na het overmaken van kleinere bijdragen geen repercussies van de Indiase 

overheid volgen. 

3. Voor het jaar 2021 heeft het bestuur van Stichting Amaidhi de volgende doelen geformuleerd:  

3a Project SIP Memorial Home: Eind 2015 was de fondsenwerving zo ver gevorderd dat een begin 

kon worden gemaakt met de bouw van de begane grond van het nieuwe opvanghuis voor kinderen 

met aids/HIV. In 2016 is een gedetailleerd bouwplan met kosteninschatting per onderdeel ingediend. 

Dat markeerde het moment dat daadwerkelijk met de bouw kon worden gestart. SIP heeft zelf 

fondsen weten te werven voor de aankoop van een stuk bouwgrond. In 2017  is de eerste fase van de 

bouw gestart. In 2018 wilden we de begane grond afbouwen. Dat is niet gelukt door stijgende 

bouwkosten en stagnerende fondsenwerving in India. We hebben hierover gesprekken gevoerd 

tijdens ons projectbezoek in april/mei 2018. Een eerste verdieping zal SIP ook uit eigen 

fondsenwerving dienen te financieren. In 2019 heeft SIP een eigen folder uitgebracht en heeft zelf 

ook gericht donateurs benaderd. Na een periode van stilstand is de bouw hervat begin 2019 maar er 

was nog meer geld nodig. Dat geld heeft SIP in 2020 binnengehaald. Maar in 2020 en naar 

verwachting ook in 2021 vordert de bouw van de eerste verdieping in een laag tempo vanwege 

Corona en de beperkingen die deze epidemie oplevert. Naar verwachting kan de bouw op zijn 

vroegst eind 2021, of anders in 2022 voltooid worden.  Ons doel is om de bouw in 2021 te monitoren 

en contact te onderhouden en een geldbedrag dat nog gereserveerd is, te besteden. Ook zal de 

expositie van Malou van den Berg over SIP die geen doorgang kon vinden wegens corona, in 2021 

gehouden worden. Die beoogt geld voor de inrichting bijeen te brengen.  

3b Project Don Bosco School: 

In 2019 is besloten dat in het sponsorprogramma maximaal 20 meisjes per jaar worden opgenomen. 

Deze maatregel in combinatie met ons noodfonds zorgt ervoor dat we kostendekkend kunnen 



werken (de inflatie stuwt jaarlijks de schoolkosten op terwijl Amaidhi sponsors 8 jaar lang hetzelfde 

sponsorbedrag wil laten betalen). Ook boden we sinds 2020 de mogelijkheid dat sponsors met 2 

personen 8 jaar lang de scholing van een meisje kunnen bekostigen (het bedrag is 200 euro per 

leerling per jaar). Zo is het ook voor Nederlanders met een kleine beurs mogelijk hieraan deel te 

nemen. We merken dat de uitwisseling met foto’s rapporten, filmpjes van dansen etc. erg wordt 

gewaardeerd. Omdat zich in 2020 enkele extra donateurs hebben gemeld voor de financiering van 

een complete opleiding is besloten het aantal beurzen uit te breiden naar 22. 

De financiële gevolgen van corona voor de congregatie hebben ons in 2020 doen besluiten om voor 

het school jaar 2020/2021 niet alleen de schoolgelden voor de gesponsorde meisjes te vergoeden, 

maar ook de boekkosten. Voor de 6 alleramste meisjes worden uniformen betaald uit hiervoor 

gespecificeerde giften. 

De school heeft in 2020 aangegeven behoefte te hebben aan een waterfilter omdat het opgepompte 

grondwater  anders onbruikbaar is. Nu wordt 150 liter water per dag gekocht. Dat deelproject willen 

we in 2021 financieren. 

3c Project St. Thomas Hospital: 

In 2019 hebben we een integraal duurzaamheidsplan ontvangen. Besloten werd uit dit plan de fase 

wateropvang in 2020 te realiseren; die uitvoering is verschoven naar 2021, als gevolg van de Covid-

19 pandemie en lockdowns. Het ziekenhuis met alle bijgebouwen verbruikt dagelijks 80.000 liter 

water en kan maar 3 maanden per jaar water uit eigen bronnen putten. Het plan behelst een 

waterreservoir en verbetering van de dakgoten en leidingen. Wilde Ganzen gaf hier een premie op. 

Ten bate van deze actie verkochten we in 2020 een aantal spullen via de website. Ook hebben we 

fondsen hiervoor aangeschreven. Helaas is de realisatie van dit project in 2020 niet mogelijk 

gebleken. De verwachting is in dat dit in 2021 wel het geval zal zijn. In dat jaar legt het ziekenhuis 

dakgoten aan, leidingen waarin schoon en vuil water gescheiden wordt en wateropvangtanks.  

In 2020 is geld gegeven voor medische noodhulp door het ziekenhuis aan coronaslachtoffers. De 

verwachting is dat ook in 2021 een bijdrage kan worden verleend voor de aanschaf van medische 

materialen voor de covidzorg door St. Thomas Hospital.  

Eind 2020 heeft de opleiding voor verpleegkundigen/verloskundigen, verbonden aan St. Thomas 

Hospital, aangegeven dat studentes vanwege corona hun lesgeld niet konden voldoen. Het gaat om 

12 studentes aan deze St. Theresa of Child Jesus School of Nursing. Voor hun driejarige opleiding 

zoekt Amaidhi in 2021 sponsoren. 

3d Project Karunalaya: Het project 600 schooltassen voor straatkinderen, kinderen van dakloze 

families en kinderen van arme vissers. Hiervoor houden de kinderen die in de Corneliuskerk van de 

Johannes XXIII Parochie in  Beuningen het vormsel doen in 2022 pas weer een actie (het vormsel 

wordt tweejaarlijks toegediend).  Financiering van een deel van het project door kringloopwinkel 

Vraag en Aanbod in Wijchen is vanwege de coronalockdown waarschijnlijk ook niet mogelijk in 2021. 

Het is na de 20 jaar dat dit project loopt bijna onmogelijk geworden nieuwe fondsen hiervoor te 

vinden. Wel heeft de parochiële Caritas van deze Johannes XXIII- parochie een jaarlijkse bijdrage van 

1000 euro toegezegd Ook het Tinnen Roos Schaaktoernooi in Millingen doneert jaarlijks een bedrag 

voor dit project maar niet sinds de pandemie.  Voor 2021 zoeken we naar alternatieve 

financieringsbronnen. 

Eind 2020 is Karunalaya begonnen met de bouw van een mini supermarkt op haar eigen terrein. De 

verwachting is dat dit gebouw in 2021 gereedkomt. Dit winkeltje gaat als stageplek dienen voor 



straatjongeren van 15-18 jaar die hier het beroep van winkelbediende leren. Het zal hen betere 

kansen op werk bieden en tegelijk zal het stigma dat aan deze groep kleeft, hopelijk doen verdwijnen 

door het contact tussen de jongeren en buurtbewoners die hier boodschappen komen doen. Wilde 

Ganzen heeft hiervoor in 2020 de helft van het bedrag al overgemaakt en maakt in 2021 de andere 

helft over. Stichting Overal en Boeken steunen Mensen droegen eveneens bij aan de financiering. 

3e Project St. Joseph’s Hospital: In 2019 is het aantal health workers door leidinggevende sr 

Kumarifell teruggebracht van 10 naar 3. De reden is dat de zorg die de kliniek biedt in de dorpen aan 

de inwoners minder nodig is door de verbeterde zorg die het regeringsziekenhuis levert. In mei 2020 

heeft Amaidhi samen met sr Kumarifell en de congregatie het project geëvalueerd. Amaidhi heeft 

besloten dit project te beëindigen. De overgebleven health workers hebben een aanbevelingsbrief 

meegekregen voor toekomstige werkgevers.  

3f SAVE Trust  

SAVE Trust, een ngo in Guntur (Andhra Pradesh) is een aantal jaren op informele basis gesteund door 

een Amaidhi bestuurslid. Er was sprake van bemiddeling tussen SAVE Trust en Nederlandse fondsen. 

In 2021 neemt het Amaidhibestuur een besluit over het al dan niet opnemen van SAVE Trust als 

‘officieel project’. Het komt dan in de plaats van het afgesloten project St. Joseph’s Hospital. 

Lopende deelprojecten zijn:  

- Studies van 2 gehandicapte studenten financieren, beiden hebben een studiejaar vertraging 

opgelopen in 2020 a.g.v.de covidcrisis. Dileep Nutakki is in 2019 gestart met een bachelor 

electrotechniek die 3 jaar gefinancierd wordt door het fonds Frangipani en enkele 

gespecificeerde donaties. Het vierde jaar zal bekostigd worden door SAVE Trust. Venkat Sai 

zou in mei 2021 afstuderen en volgt een 3- jarige bachelor ICT die gefinancierd wordt door 

een fonds. We willen beide fondsen die dit steunen verzoeken om extra voorzieningen:  een 

laptop en wifitoegang en een extra jaar aan studiegelden. Dit maakt hun studie mogelijk in 

lockdown periodes zodat ze uiteindelijk kunnen afstuderen. De slechtziende voormalige 

PABO_studente Nagalakshimi Cheropalli heeft via dit project een baan als onderwijzeres op 

een regeringsschool gekregen. Ze zal hiermee starten in januari 2021. Via een gift van een 

bestuurslid doneert Amaidhi haar hiervoor eenmalig kleding en een tas voor op haar werk.  

 

- Het 2-jarig project voor 40 mijnwerkerskinderen die schooltassen met inhoud ontvangen, 

schooluniformen, schoenen en huiswerkbegeleiding om te voorkomen dat ze voortijdig 

stoppen met hun schoolopleiding en toch weer gaan werken met hun ouders in de 

steengroeves.  Sinds 2019 is hier elk half jaar verslag over uitgebracht waarin de indicatoren 

zoals bijv. schooluitval zijn geformuleerd in SMART termen.Door corona en vele lockdown 

periodes in scholen is het project vertraagd: het zou in mei 2021 aflopen,  dit wordt mei 

2022. Stichting Casterenshoeve financiert dit deelproject. 

 

- Project beroepsoriëntatie en omscholing van mijnwerkersvrouwen. Met behulp van stichting 

Overal en Stichting Willems Koop fonds. 40 jongere vrouwen krijgen les om een ander 

beroep te kunnen uitoefenen, 40 oudere vrouwen krijgen andere middelen om in hun 

bestaan te voorzien zoals bijvoorbeeld naaimachines. Dit project zou in april 2020 afgerond 

worden, staat nu op pauze en wordt hopelijk in 2021 voltooid. 

- Bouw van een rehabilitatiecentrum annex gemeenschapsruimtes: dit beoogt een duurzame 

oplossing te bieden voor kindarbeiders uit de steengroeves. Kinderen uit werksituaties halen 



is een tijdelijke oplossing omdat ouders hun kinderen weer terug aan het werk zetten. Dit 

centrum zal als een soort kostschool fungeren waar de kinderen ook schoolmaterialen en 

huiswerkbegeleiding krijgen. Hun ouders en naburige dorpelingen uit meer dan 25 dorpen 

kunnen in de gemeenschappelijke ruimten bijeenkomen en krijgen hier cursussen op het 

gebied van rechten van vrouwen en kinderen, beroepsomscholing. Ook vinden hier de 

samenkomsten van zelfhulpgroepen plaats. Per jaar krijgen hier meer dan 3000 dorpelingen 

voorlichting. In 2019 zijn 2 percelen aangekocht met hulp van Indiase donateurs en er is 

30.000 euro beschikbaar gesteld door een fonds voor de eerste bouwfase. Het streven was 

ook om 2 belendende percelen aan te kopen om het gebouw te vergroten en een tuin aan te 

leggen. In 2020 bleek dat  door corona de naburige percelen niet aangekocht konden worden 

waarop SAVE Trust in overleg met het fonds en Amaidhi haar eigen percelen heeft verkocht. 

In 2020 is een groter perceel gekocht in een andere omgeving dichter bij de doelgroep en in 

een gebied waar de overheid gratis huizen bouwt voor arme mensen. Hierdoor zullen meer 

mensen gebruik kunnen maken van de gemeenschapsruimtes. De bouw gaat naar 

verwachting in 2021 van start. Amaidhi zal SAVE Trust in de administratieve verantwoording 

en aanvragen naar fondsen bijstaan.  Voor bouwkundige informatie kunnen we inlichtingen 

inwinnen bij een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit gepensioneerde architecten. 

 

- Bemiddeling voor de orthopedische operatie van een jongen, Gantela Shankar met een 

klapvoet en nazorg van die operatie. Zijn ene voet is al geopereerd na zijn geboorte, hij is nu 

16. Indien hij ook wordt behandeld aan zijn andere voet betekent dit dat zijn handicap wordt 

opgeheven. De orthopedisch chriurg heeft al ingestemd om korting te geven ven. Stichting 

Amaidhi zal hier fondsen voor benaderen.   

 

Uiteraard verwachten we bij de afronding van projecten van onze partnerorganisaties in India 

altijd een verslag met beschrijvingen, foto’s en rekeningen en ook Amaidhi verstrekt dan aan de 

fondsen en donateurs een rapport. In december ontvangen alle donateurs weer onze jaarlijkse 

nieuwsbrief. We verwachten op zijn vroegst in 2022 de projecten weer te bezoeken. Momenteel 

is dat door de coronacrisis onmogelijk. 

 

Nijmegen, 25 december 2020 


