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Paragraaf 1. Inleiding  

Stichting Amaidhi heeft zich in 2020 toegelegd op hulp aan kleinschalige projecten in Zuid-India. 

Wederom voortbouwend op structurele contacten met onze  betrouwbare partners: de ngo’s  SIP, 

Karunalaya , SAVE Trust en de zusterorde Franciscan Sisters of St. Joseph. Onze steun betreft 

armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, emancipatie van vrouwen en gehandicapten , 

belangenbehartiging van de allerarmsten, (straat)kinderopvang en duurzame energievoorziening.  

Dit jaar werd gekenmerkt door de Corona pandemie. In India gold een lock down van eind maart tot 

eind november. Winkels waren alleen ‘s ochtends tijdens enkele uren open. Scholen waren gesloten 

tot eind november en hogere opleidingen nog langer.  Desondanks  slaagden onze projectpartners er 

toch in contact te houden met leerlingen ondanks het uitgaansverbod. Veel leerlingen en studenten 

liepen een leerachterstand op omdat zij geen toegang tot online onderwijs hadden/hebben.                                                                              

De overheid verstrekte ter compensatie voedselpakketten. Ook werden politieagenten ingezet om de 

allerarmsten zonder toegang tot (sociale) media voor te lichten over COVID 19 en de verplichte 

beschermende maatregelen. Veel mensen konden onvoldoende of niet werken zoals bijv. de mensen 

uit de laagste klasse maar ook docenten. Het gevolg is dat de armsten maar ook veel mensen uit de 

middenklasse in grote financiële problemen raakten.(Anno januari 2021 geldt deze situatie van 

toegenomen armoede nog steeds.)                                                                                                                                                     

Vanuit Stichting Amaidhi zetten we bewust in op een Coronaproject om St. Thomas Hospital van 

materialen te voorzien. We hebben een aantal giften gedoneerd aan onze partners om maaltijden te 

verstrekken, ook na cycloon Nivar eind november. 

Onze projectpartners en andere ngo’s zien zich sinds september 2020 voor nog een uitdaging 

geplaatst. Toen is de Foreign Contribution Regulation Amendment Act (FCRA-act) aangenomen. 

Iedere ngo die geld van buitenlandse organisaties ontvangt dient een geldige FCRA-registratie te 

hebben. Onze partners hebben altijd aan deze voorwaarde voldaan en ook op andere manieren 

aangetoond op integere wijze hun en onze projecten uit te voeren. Deze wet verplicht alle ngo’s voor 

eind maart 2021 hun ‘IBAN-rekening’ om te zetten in een bankrekening bij de State Bank in Delhi. 

Door verdere strikte regelgeving zal de regering zo meer zeggenschap hebben over buitenlandse 

donaties die ngo’s ontvangen. Het doel is geleidelijk alle buitenlanddonaties af te bouwen. De BJP-

partij die aan de macht is voert een ultra-rechts Hindoeïstisch beleid en bevoordeelt al jaren 

hindoeïstische ngo’s. Het is daardoor voor ngo’s die niet strikt hindoeïstisch zijn al jaren bijzonder 

moeilijk om bijv. overheidssubsidies aan te vragen. Onze partnerorganisaties worden vooral geleid 

door mensen met een christelijke of andere geloofsovertuiging. Zij ondervinden al jaren veel 

problemen in hun contacten met de overheid. De verwachting is dat deze wet en het pro-Hindu beleid 

voor nog meer problemen zullen zorgen in 2021.   

Stichting Amaidhi werkt sinds de oprichting in 1997 op dezelfde wijze: het werk in Nederland wordt 

gedaan door vrijwilligers, alle donaties komen voor 100 procent ten goede aan de projecten. 

Overheadkosten (van reizen, administratie, presentatie en p.r.) worden betaald door bestuursleden 

zelf. Jaarrekeningen, de verzorging van de website en jaarlijkse nieuwsbrief worden gesponsord. 

Leidend bij alle projecten is de vraag vanuit onze vaste Indiase partners. Amaidhi bedenkt geen 

projecten maar ondersteunt Indiase initiatieven die passen binnen de uitgangspunten van de stichting. 

Belangrijk is dat in onze projecten geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, geaardheid of 

geloofsovertuiging.   

  



Paragraaf 2. Ondersteuning projecten  

 

2a. Projecten van Karunalaya     

Karunalaya Social Service Society is een opvangcentrum voor straatkinderen in Chennai in de 

deelstaat Tamil Nadu. Geleid door dr. Paul Sunder Singh functioneert het ook als wijkcentrum en voert 

projecten voor de naburige sloppenwijkbewoners uit. Amaidhi heeft Karunalaya sinds 1999 gesteund 

middels diverse projecten voor constructie, wederopbouw na natuurrampen en vrouwenemancipatie.                                                                                        

Een actie die jaarlijks terugkomt, is de aanschaf van 600 schooltassen met inhoud voor zwerfkinderen, 

kinderen van dakloze families (pavement dwellers) en kinderen van arme vissers. Dit is een grote 

stimulans om naar school te gaan en het vermindert het aantal drop-outs. Het schooljaar startte in juni 

2020 en loopt door tot april 2021. Zoals eerder vermeld waren de scholen een groot deel van 2020 

gesloten. 

 

Schooltassen met schrift, schrijfbenodigdheden etc.   

In 2020 werden 800 i.p.v. 600 schooltassen en leermiddelen en schoenen en schooluniformen 

gekocht voor bovengenoemde kinderen. Per jaar zamelt de Corneliuskerk van de Johannes XXIII 

Parochie in Beuningen hiervoor geld in. Elke 2 jaar (maar vanwege Corona niet in 2020) brengen 

kinderen die het vormsel ontvangen hiervoor een bedrag bijeen. De Parochiële Caritasinstelling van 

deze parochie heeft zoals voorheen 1.000 euro gedoneerd. Dit bedrag is een vaste jaarlijkse bijdrage 

geworden die zeer nodig en welkom is omdat het na 20 jaar moeilijk is voor Amaidhi om nog nieuwe 

fondsen hiervoor te vinden en aan te schrijven.  

De bijdrage van de Corneliuskerk bedroeg €858,89,-, de Parochiële Caritasinstelling gaf €1.000,- 
(beiden van de Johannus XXIII Parochie) en Stadsklooster Mariken/voorheen de Boskapel doneerde 
€762,50. De adventsactie van het Stadsklooster begon in december 2019 enhet bovenstaande bedrag 
werd in januari 2020 bijeengebracht. Ten bate van deze actie zijn diverse schilderijen verkocht. 
Kringloopwinkel Vraag en Aanbod heeft €750,- gedoneerd. Vanwege Corona was er geen opbrengst 
van het jaarlijkse jeugdschaaktoernooi in Millingen. 

Voor dit project is €5.337,- overgemaakt naar Wilde Ganzen. Wilde Ganzen vermeerderde dit bedrag 
met een meerwaardepremie van 50% waardoor in totaal €8.160,- werd overgemaakt aan Karunalaya.  

 

Noodhulp na cycloon.   

Cycloon Nivar die eind november over Chennai raasde, veroorzaakte overstromingen waardoor arme 
inwoners hun spullen kwijtraakten. Stichting Amaidhi heeft  €500,- gegeven aan Karunalaya die met 
maaltijden deze mensen te hulp kwam.   

 

Bouw van een minisupermarkt als stageplaats voor zwerfjongeren 

Samen met Karunalaya heeft Stichting Amaidhi de afgelopen jaren een plan ontwikkeld voor de bouw 

van een winkel op het terrein van het opvanghuis. Jongens en meisjes van 15 tot en met 18 jaar, ex-

zwerfjongeren,  gaan in de winkel stage lopen en krijgen er een opleiding tot winkelbediende. 

Vrijwilligers uit de buurt bieden hen supervisie. Bemiddelde buurtbewoners gaan hier boodschappen 

doen en de verwachting is dat het stigma-verminderend werkt.                                                                                                                                       

Stichting Overal doneerde hiervoor in 2018 €10.000 en Boeken steunen Mensen €2.000. . Door een 

ontvangen legaat en de meerwaardepremie van Wilde Ganzen is de begroting voor dit project 

rondgekomen en 25.299 euro (de helft van het totaal benodigde bedrag) overgemaakt. In 2019 heeft 

Karunalaya vooral overlegd met de gemeente omtrent de verbreding van de straat, waardoor er een 

stuk van het eigen terrein verloren gaat. Ook is het ’sales deed’ document afgegeven. In 2020 is 

gestart met de bouw. Er is een aanvullend bedrag van €2.711,-  in 2020 door Wilde Ganzen 



overgemaakt voor de eerste constructiefase waarvoor €28.010,- nodig is. In een volgende bouwfase 

wordt weer een tranche betaald. 

Al enkele jaren mogen de straatkinderen-voetbal- en atletiekteams van Karunalaya India jaarlijks 

vertegenwoordigen in de International Games for Street Children. Ieder jaar staat een andere sport 

centraal in een ander land (Karunalaya ontvangt hiervoor binnenlandse sponsoring). In 2020 is dit niet 

doorgegaan vanwege de pandemie. 

 

  



2b. Projecten van Don Bosco English Medium School.  

Deze school staat in PT Parru, Guntur in de deelstaat Andra Pradesh. Zij wordt gerund door zusters 
van de congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph. In 2020 zijn hier meerdere projecten uitgevoerd. 

 

Renovatie en educatieve  materialen 

Begin 2020 is het actieresultaat van Amaidhi vermeerderd met een premie van Wilde Ganzen van 
€7.824,- overgemaakt naar de school voor het project Repairs and educational materials. Muren, 
vloeren, de watervoorziening, toiletten zijn gerenoveerd. Ook is het computerlokaal van nieuwe 
materialen voorzien en is een aantal leerboeken aangeschaft. Behalve Wilde Ganzen sponsorde het 
fonds Emmaus in 2019 deze actie met geld voor de schoolboeken. 

 

Het educatieve sponsorprogramma. 

Vanaf 2008 tot najaar 2020 zijn er 71 meisjes die een beurs ontvingen of nog steeds krijgen vanuit het 

Amaidhi sponsorprogramma. Alleen meisjes uit gezinnen die aantoonbaar niet in staat zijn het 

schoolgeld te betalen, komen voor een beurs in aanmerking. Enkele meisjes hebben slechts één 

ouder of een ouder die ziek is en daarom niet kan werken. Ook zijn er 3 weesmeisjes. De Engelstalige 

opleiding vergroot hun kansen op een goede vervolgopleiding, vergeleken met een scholing in Telugu 

(de lokale taal). De meeste sponsormeisjes verblijven buiten de vakanties in het student hostel van de 

school omdat de afstand van huis naar school vaak te groot is om dagelijks te bereizen.  

De beurs die betaald wordt door sponsors in Nederland bestrijkt 8 jaar van standard 3 (te vergelijken 

met groep 5) tot en met standard 10 (4VMBO). Donateurs verplichten zich tot het betalen van de hele, 

achtjarige opleiding van de leerlingen en betalen per jaar al die jaren hetzelfde bedrag.  Amaidhi 

verhoogt om de paar jaar de sponsorkosten voor nieuwe sponsors om de inflatie en de verhoging van 

de schoolgelden te kunnen compenseren.  

Voor de meisjes die in het schooljaar 2020-2021 deel uitmaakten van het sponsorprogramma is 

€2.784,-.overgemaakt naar de congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph. Sponsors worden 

geïnformeerd via een profiel bij aanvang, foto’s en rapporten elk half jaar, een kerstbrief en video’s 

van bijv. dansen tijdens festiviteiten. In april zijn er 9 meisjes van standard 10 afgestudeerd, net als in 

Nederland zonder examen. Negen nieuwe meisjes zijn gestart. Vanwege de lockdown heeft een 

familie een meisje uitgehuwelijkt ondanks alle pogingen van docenten om dit te voorkomen. Vanwege 

de dood van een vader van een sponsormeisje hetgeen resulteerde in financiële problemen, is ook 

haar zusje opgenomen in het sponsorprogramma dat nu 20 meisjes telt.  Enkele bestuursleden 

betalen ook de schooluniformen van deze 2 meisjes en 2 weesmeisjes.  

 

Noodhulp.  

Drieënzestig gezinnen van arme stafleden en leerlingen van de school ontvingen een zak rijst als 
aanvulling op de voedselpakketten van de overheid in de lockdown. Stichting Amaidhi heeft hiervoor 
€790,-,gedoneerd.  

 

Veiligheidscamera en waterpomp.  

Na een poging tot inbraak heeft de school een veiligheidscamera geïnstalleerd. Stichting Amaidhi 
maakte hiervoor €197,- over. Ook is €58,- gedoneerd voor reparatie van de waterpomp.  

 

  



2c. St. Joseph’s Hospital.  

Stichting Amaidhi heeft St. Joseph’s Hospital  in Kamalapuram sinds 2002 ondersteund. Dit is een 
plattelandskliniek in Kamalapuram in de deelstaat Andra Pradesh. De Franciscan sisters of St. Joseph 
beheren deze polikliniek. De verpleegkundige/verloskundige sr. Kumari fell die deze plattelandskliniek 
leidt, geeft samen met 10 health workers (ziekenverzorgenden en verpleegkundigen) basiszorg aan 
20.000 arme dorpelingen. Behalve EHBO en zorg aan moeder en kind en eerstelijnszorg gaven deze 
gezondheidswerkers ook voorlichting over hygiëne en preventie van ziekten.  

Door Stichting Amaidhi zijn in de beginjaren de drinkwatervoorziening en renovatie van het gebouw 
bekostigd en de aanschaf van een jeep. Sinds 2008 ondersteunen we de jaarlijkse aanschaf van 
medicijnen en verpleegkundige materialen en ontvangen de health workers een onkostenvergoeding.  
In 2020 heeft Stichting Amaidhi een bijdrage gegeven van €2.486,- voor dit doel. 

Het aantal health workers is van 10, in 2019 teruggebracht tot 3. De reden is dat de zorg die het nabij 
gelegen regeringsziekenhuis biedt, ook in de dorpen zelf, enorm is verbeterd. Half 2019 tot medio 
2020 is samen met de zusters geëvalueerd of onze steun nog meerwaarde heeft. Eind 2020 is in goed 
overleg besloten onze jaarlijkse bijdrage te beëindigen. De health workers hebben een 
aanbevelingsbrief gekregen waardoor het hopelijk makkelijker wordt om nieuw werk te vinden. 

 



2d. Projecten van St. Thomas Hospital  

St. Thomas Hospital is een ziekenhuis in Chennai in Tamil Nadu met gratis gezondheidszorg voor de 
allerarmsten. Dr. sr. Mary Rexline van de congregatie van de Franciscan Sisters of St. Joseph is de 
directrice. Stichting Amaidhi heeft dit ziekenhuis sinds 1996 ondersteund in tal van projecten.  

 

Coronaproject 

In 3 fasen is een Coronaproject gerealiseerd. Voor beschermende materialen van zorgmedewerkers 
en patiënten en medicatie is allereerst  €11.969,- gedoneerd. ZWO van de Ontmoetingskerk Rijssen 
droeg aan dit bedrag €1.500,-, bij, de Stichting Thomas Bouwprojecten €1.000,-, een broederorde 
€500,-. Door de aanvullende giften van Amaidhi donateurs werd zo €5.985,- bereikt waarna Wilde 
Ganzen hier een premie van 100% bijvoegde.                                                                                                                                                                                    
In fase 2 is €470,- overgemaakt voor dezelfde materialen en medicatie. Tenslotte is €790,- 
geschonken aan schoonmakers en ander laaggeschoold personeel dat erg te lijden had van de 
lockdown. 

 

Regenwateropvangproject. 

St. Thomas Hospital heeft een lange-termijnplan opgesteld voor verduurzaming wat betreft 
wateropvang en -conservatie en alternatieve energiebronnen. Het ziekenhuis dient aan steeds meer 
milieu-eisen van de overheid te voldoen. Ook vanuit het oogpunt van kostenbesparing heeft 
verduurzaming een grote meerwaarde. Zonneboilers voor heet water zijn al gerealiseerd in 2013 met 
hulp van Wilde Ganzen. Zonnepanelen zijn over een tijd aan de orde.                                                                                                                                                    
In 2018 en 2019 is over de watervoorziening overlegd. Constructie van een rioolwaterzuivering en 
scheiding van waterstromen bleek in 2020 overbodig omdat de overheid in de buurt al een installatie 
heeft neergezet waar ook het ziekenhuis gebruik van maakt. Gekozen werd voor een project dat 
voorziet in een betere opvang van het moessonwater: het ziekenhuis met alle gebouwen verbruikt 
dagelijks 80.000 liter water en kan slechts 3 maanden per jaar water uit eigen bronnen kan putten.  De 
kosten van het kopen van drinkwater en vervoer via de eigen tankauto gedurende 9 maanden per jaar 
zijn enorm.. 

In 2020 werd geld gedoneerd voor fase 1 van een regenwateropvang en rehydratie van de 
ondergrond. €14.608,- is hiervoor beschikbaar gesteld waaraan Wilde Ganzen met een premie 
€4.869,- bijdroeg, Stichting S. (die anoniem wil vermeld wil worden) gaf €4.485,- en de congregatie en 
Amaidhi donateurs verstrekten het resterende geld. 

  



2e. SIP Memorial Home voor kinderen met AIDS/HIV.  

Het tehuis van South Indian Positive Network (SIP) staat in Chennai in Tamil Nadu. Onder leiding van 
transgender Noori Saleem worden kinderen met AIDS/HIV hier opgevangen in een gebouw dat 
gehuurd wordt en veel geld kost. De verhuurder heeft ook al eens te kennen gegeven het gebouw te 
willen verhuren aan anderen. Vandaar dat Amaidhi de bouw van een eigen onderkomen op eigen land 
van SIP steunt.  

 

Nieuwbouw.  

Onze bestuursleden Corrie en Jan Vincent zamelen sinds 2008 geld in voor de constructie van een 
nieuw pand. Na enkele hindernissen zoals ongeschikte grond heeft SIP een geschikt perceel 
bemachtigd en is in 2016 begonnen met de bouw. In 2018 heeft de laatste overmaking van geld naar 
SIP hiervoor plaatsgevonden: €18.078,- .In totaal is er al deze jaren tot nu toe €73.840,- aan 
constructiegelden gedoneerd.                                                       

In 2019 was er een bedrag van €1.720, gereserveerd voor 2020 dat dit jaar is blijven staan op de 
rekening. SIP zelf heeft een folder uitgebracht en zamelt in India online geld in India. Stichting Amaidhi 
zal in de eindfase in 2021 nog een bedrag doneren. In 2020 is een bedrag van €10,- binnengekomen 
n.a.v. een foto-expositie van fotografe Malou van den Berg. Het streven is om met deze 
tentoonstelling geld in te zamelen voor de inrichting. Door de lockdown t.g.v. Corona kon deze 
tentoonstelling helaas geen doorgang vinden maar deze wordt hopelijk in 2021 voortgezet.  

 

Noodhulp na cycloon.  

Het huidige pand had ook te lijden van overstromingen na cycloon Nivar. Stichting Amaidhi heeft voor 
reparaties en vervanging en hulp aan arme buurbewoners €500,- verstrekt. 

 

  



2f. Projecten van SAVE Trust (Social Action and Value Education Trust).  

 

De ngo SAVE Trust in Guntur, Andra Pradesh wordt geleid door Anvesh Peddinti Indira.  Amaidhi 

speelt sinds 2014 een bemiddelende rol in fondswerving voor allerlei projecten: 

beroepsoriëntatie/omscholing van mijnwerkersvrouwen, educatieve materialen voor kinderen van deze 

families en bachelorstudies van gehandicapte studenten. Een project dat een duurzame oplossing 

voor kindarbeiders biedt, verkeert in de planningsfase.  

 

 

Studiegelden gehandicapte student Deelip Nutakki.  

Deelip is in juni 2019 gestart met een 4- jarige bachelor. De eerste 3 studiejaren worden betaald door 
het fonds Frangipani en twee Amaidhi bestuursleden zodat het collegegeld van €750,- wordt behaald.  
Het vierde, laatste academisch jaar zal SAVE Trust bekostigen.                                                                                       
In 2020 bleek dat zijn studie door de lockdown grotendeels werd onderbroken waardoor hij 
studievertraging heeft opgelopen. SAVE Trust heeft zoveel mogelijk contact met hem onderhouden, 
stimuleerde zijn zelfstudie en is bezig om tussentijdse rapporten van zijn college op te vragen. De 
verwachting is dat in 2021 zijn studie hervat kan worden.  

  

Studiegelden gehandicapte student Venkat Sai. 

In juni 2018 is Venkat Sai gestart met een driejarige bachelor waarvoor hij april 2021 hoopte af te 
studeren. Eind 2020 was hij aan zijn tweede collegejaar bezig. Een fonds dat anoniem wil blijven, 
doneert hiervoor  €750,- per studiejaar (hiervoor heeft Frangipani bemiddeld). begeleidt SAVE Trust 
begeleidt Venkat Sai op dezelfde wijze als Deelip. De verwachting is dat vanwege de lockdown een 
extra collegejaar en dus extra financiering nodig is. Ook hier is uiteraard het streven dat in 2021 zijn 
studie gecontinueerd wordt. 

 

Gehandicapte onderwijzeres Nagalakshimi Cheropalli.  

Deze slechtziende docente heeft de afgelopen jaren een bachelor kunnen voltooien met steun van 
Frangipani en een Amaidhi bestuurslid. Hierdoor heeft zij eind 2020 een baan gekregen op een 
overheidsschool. Een successtory dus! Amaidhi verstrekte een gift van €50,- voor kleding en 
materialen die ze in haar baan nodig heeft. 

 

Project 50 migrantenkinderen.  

Tijdens de lockdown zijn in India grote groepen migrantarbeiders met hun kinderen teruggelopen naar 
hun thuisstaten omdat er geen werk meer was. Zonder geld en voeding waren ze vaak wekenlang op 
pad. Eenmaal thuisgekomen, verkeerden ze nog steeds in grote financiële problemen. SAVE Trust wil 
hen steunen met dit project.                                                                                                                                    
Vijftig kinderen van migranten ontvangen schooltassen met leermiddelen, mondkapjes en zeep als 
coronanoodhulp en stimulering om onderwijs te blijven volgen. Het fonds Frangipani heeft hiervoor 
bemiddeld en €2000,-, een gift van een ander fonds, overgemaakt. Een Amaidhi bestuurslid heeft het 
resterende bedrag van €237,- bijgedragen. SAVE trust heeft hiervoor ook zelf een fundraising opgezet 
om nog meer kinderen te kunnen helpen. 

 

Beroepsoriëntatie project voor mijnwerkersvrouwen. 

Stichting Overal en Willems Koopfonds doneerden respectievelijk €5.000,- en €1.000,- in 2018 en 
2019 voor een beroepsoriëntatie project voor 80 vrouwen die in de steengroeven werken. Veertig 
jongere vrouwen krijgen hierin  vaardigheden aangeleerd voor ander werk en 40 oudere vrouwen 
nieuwe middelen om een ander beroep uit te oefenen. Door de lockdown kon dit niet voortgezet 
worden tot halverwege 2020 en is de verwachting dat dit in 2021 wordt afgerond. 

 



Educatieve materialen en huiswerkbegeleiding mijnwerkerskinderen 

In 2019 heeft het fonds Casterenshoeve zich gecommitteerd tot steun aan een tweejarig project: 40 

mijnwerkerskinderen ontvangen gedurende 2 schooljaren tot april 2021 educatieve materialen en 

bijles. Zij kregen schooltassen met inhoud, uniformen en schoenen. Dit zijn kinderen die normaliter in 

de groeves met hun families werken; het streven is om ze hierdoor uit de kinderarbeid te halen en te 

zorgen dat ze naar school blijven gaan. 

Stichting Casterenshoeve verstrekte een gift in 2019 voor deel één. Door de lockdown is er 
noodgedwongen een pauze ingelast. De verwachting is dat dit in 2021 voorgang kan vinden.    

 

Rehabilitatiecentrum voor ex-kindarbeiders en wijkcentrum ineen  

 

SAVE Trust werkt al jaren mee met overheidsinstanties, kinderbescherming etc. om kinderen uit 

kinderarbeid te halen vooral in de steengroeves. Deze ‘raids’ bieden geen duurzame oplossing omdat 

ouders telkens weer kinderen laten werken en van school weghouden. Armoede is op twee manieren 

hiervan de oorzaak: ouders hebben het geld dat hun kinderen verdienen nodig om voldoende voeding 

voor het gezin te kopen omdat hun eigen werk te weinig opbrengt. Ook kunnen ouders 

schooluniformen, schooltassen met inhoud (vereist voor school) voor hun kinderen niet betalen. SAVE 

Trust wil hen hierin steunen. 

                                                                                                                                                                                             

SAVE Trust lanceerde in 2019 een duurzame oplossing voor het kinderarbeidvraagstuk in het gebied 

van de groeves: de bouw van een rehabilitatiecentrum voor ex-kinderarbeiders waar kinderen 

doordeweeks verblijven en overnachten, bijles en educatieve materialen krijgen. In de hal van dit 

centrum zullen de bijeenkomsten worden gehouden waar hun families aan kunnen deelnemen; 

zelfhulpgroepen, cursussen in beroepsomscholing, voorlichting over rechten van vrouwen en 

kinderen, hygiëne en gezondheid etc.                                                                                                                    

Amaidhi bemiddelt ten aanzien van fondsen. Eind 2019 werd duidelijk dat een anoniem fonds bereid is 

€30.000,- te doneren voor de aankoop van een belendende kavel en de eerste bouwfase.   

SAVE Trust had uit eigen middelen en fundraising al twee percelen gekocht en wilde  aangrenzende 

bouwgrond kopen. Op deze manier zou het centrum uitgebreid kunnen worden met een tuin en meer 

kinderen kunnen huisvesten. In 2020 werd echter duidelijk dat de eigenaar van het belendende 

perceel dit niet meer wilde verkopen. Na overleg met het fonds en Stichting Amaidhi is SAVE Trust 

erin geslaagd ander bouwland te vinden dat meer voordelen biedt qua grootte, ligging (vlakbij scholen) 

en bereikbaarheid voor arme dorpelingen. SAVE Trust heeft de eerder gekocht percelen verkocht 

zonder verlies. In 2021 zal dit constructieplan verder vorm krijgen en kan naar verwacht gestart 

worden met de bouw.    

 

 

Operatie Shankar.  

Gantela Shankar is een 15-jarige jongen met een orthopedische afwijking, een klapvoet. Het streven 
is dat hij in 2021 hieraan geopereerd wordt en nabehandeling ontvangt gedurende een jaar. Een 
orthopedisch chirurg is bereid dit te doen tegen gereduceerde kosten. De kosten hiervan zijn niet 
betaalbaar voor zijn arme familie. In 2020 is €130,- ontvangen. Stichting Amaidhi zal in 2021 hiervoor 
fondsen aanschrijven en individuele donaties geven.  

 

 

  



2 g. Overige (Nood)hulp       

Zusters in het hoofdkwartier van de congregatie zagen dagelijks arme buurtbewoners die bedelden 
aan de poort om voedsel. Naar vermogen distribueerden ze etenswaren aan hen. Echter ook de 
congregatie ervoer financiële problemen door de lock down: door de sluiting van haar scholen kon ze 
geen schoolgelden innen maar docenten kregen wel deels salaris. Amaidhi heeft in 2020 noodhulp 
verleend en maakte in juni €1000,- en in juli €1500,- over. 

Na de cycloon hebben de zusters voedsel gedistribueerd aan mensen die door de overstromingen 
eigendommen verloren. Stichting Amaidhi heeft hiervoor €500,- verstrekt. 

 

  



Paragraaf 3. Publiciteit 

 

In 2020 heeft Amaidhi haar jaarlijkse nieuwsbrief uitgebracht zowel in print als digitaal in december. Er 

zijn vele nieuwsberichten gepubliceerd op de website en de facebookpagina van Amaidhi.                                                                                                                                                     

De pandemie verhinderde onze presentaties in de Corneliuskerk voor kerkbezoekers en vormelingen 

en de workshop op school omdat het vormsel werd afgelast. Ook onze presentatie over het 

tassenproject bij Karunalaya bij de opening van het schaaktoernooi voor kinderen in Millingen vond 

niet plaats. De cheque van kringloopwinkel Vraag en Aanbod voor hetzelfde project ontvingen we wel 

zonder dat er een bijeenkomst werd georganiseerd. 

 

 

 

Paragraaf 4. Projectbezoek 

 

Het voornemen was om in 2019 op projectbezoek te gaan in India omdat de verwachting was dat de 

bouw van het SIP-gebouw dan afgerond zou zijn. Dit is helaas niet gelukt. In 2020 was reizen 

onmogelijk door de Corona pandemie. De hoop is dat een bezoek in 2021 wel kan doorgaan.      
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