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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Helaas is sinds de vorige nieuwsbrief corona 

niet verdwenen uit Nederland noch uit India. 

Daarom heeft Stichting Amaidhi ook in 2021 

steun gegeven aan haar Indiase partners. 

Om een indruk te geven van de situatie nu: in 

Tamil Nadu, waar onze partners St. Thomas 

Hospital, Karunalaya en SIP zich bevinden, 

waren er op 17 november 2720.000 besmettin-

gen en 36.361 overlijdens. Andra Pradesh, waar 

de Don Bosco school en SAVE Trust zijn geves-

tigd telde 2.070.000 besmettingen en 14.426 

doden. Dat zijn de officiële cijfers. De werkelijke 

cijfers liggen hoger. 

Ook de mensen van onze projecten zelf zijn 

door de pandemie getroffen. Veel franciscaanse 

zusters zijn ziek geworden, enkelen zijn over-

leden. Ook hebben projectleiders familieleden 

aan covid verloren. 

De arme mensen waarvoor onze projectpart-

ners opkomen, hadden door de lockdowns in 

2021 opnieuw geen werk en inkomen. Onder 

hen kwamen relatief veel suïcides voor. Met 

name van vaders van gezinnen die kosten als 

huur, voeding en schoolkosten van hun kinde-

ren niet meer konden betalen. 

St. Thomas Hospital werd overspoeld met 

covidpatiënten. Wij hielpen dit ziekenhuis van 

doctor sr. Rexline met geld voor mondmaskers, 

handschoenen en andere beschermende mate-

rialen. Ook kocht het met onze steun onder-

delen voor beademingsapparatuur, medicatie, 

bloeddrukmeters en beddengoed. 

CORONAHULP 
GING OOK IN 
2021 DOOR

Jullie, onze donateurs, brachten hiervoor 

7.005 euro bijeen. Hiervan kwam 1.000 

euro voor rekening van de Parochiële 

Caritas van de Johannes XXIII 

Parochie, 1.000 euro van ZWO 

Ontmoetingskerk Rijssen en 

500 euro van Paulus Mundial in 

Wijchen. Een kloosterorde doneerde 

ook 500 euro, net als een anonieme 

particuliere donateur. Het bedrag kon 

St Thomas Hospital

helaas ditmaal niet rekenen op 

een meerwaardepremie van Wilde 

Ganzen. Maar het is hoe dan ook 

een geweldige opbrengst. Daarvoor 

onze hartelijke dank! Bovenop deze 

hulp is nog een bedrag van 700 euro 

gedoneerd aan St. Thomas Hospital 

voor voedselpakketten voor arme 

mensen.

De hoofdvestiging van de 

Franciscanessen in Chennai ontving 

700 euro voor voedselpakketten 

die in de omgeving zijn uitgedeeld. 

Straatkinderenopvang Karunalaya 

kreeg 765 euro voor voedselpakket-

ten. 

Voor Don Bosco English Medium 

School komt de pandemie keihard 

aan. Maar een handvol ouders kon 

de afgelopen twee jaar het school-

geld betalen. In 2020 heeft de school 

haar leerkrachten nog (deels) kun-

nen betalen, maar eind 2020 en in 

sommige maanden van 2021 lukte 

dat niet.

Tijdens de lockdown van 2021 zijn 

onderbouwdocenten een aantal 

maanden naar huis gestuurd. 

Amaidhi heeft 100 euro gegeven 

voor voedselpakketten voor arme 

leerlingen en hun ouders. Daarnaast 

hebben we uiteraard de schoolkos-

ten betaald voor de 23 leerlin-

gen die beurzen ontvangen 

van hun Nederlandse 

sponsorouders. 

hartelIjk dank aan 

alle fondsen, alle 

donateurs dIe al deze 

actIes hebben mogelIjk 

gemaakt! 
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Al die kinderen op de binnenplaats van Karunalaya die een schooltas krijgen, daar word je blij 

van. Op 27 november deelde directeur Paul Sunder Singh 600 schooltassen met inhoud uit.

We hopen dat corona het in 2022 

toestaat dat de vormselwerkgroep 

en jeugdschaakvereniging Millingen 

dit project weer kunnen steunen. 

Het jaarlijks schaaktoernooi ‘Tinnen 

Roos’ is deels ten bate van dit pro-

ject. Een klein begin voor 2022 is al 

gemaakt: een gift van 60 euro van de 

ZWO Ontmoetingskerk Rijssen. 

Het project waar Paul Sunder Singh 

en wij al jaren super-enthousiast over 

zijn, heeft ook vorderingen geboekt. 

Het gaat om de minisupermarkt 

als stageplaats voor zwerfjongeren. 

Het gebouw voor de winkel staat er. 

Er komt nog glas in de kozijnen, en 

de vloer voor de verdieping moet nog worden 

gelegd. Ook krijgt de muur nog een doorgang 

waardoor klanten toegang krijgen tot de winkel 

vanaf de straat. Daarna is het interieur aan de 

beurt. 

BLIJ NAAR SCHOOL

De tassen gingen naar zwerfkinderen, kinderen 

van dakloze families (pavement dwellers) en 

vissers. Amaidhi was in staat 3.424 euro bijeen 

te brengen. Donaties kwamen van de Parochiële 

Caritasinstelling van parochie Johannes XXIII uit 

Beuningen en 1.162 euro uit de vormselviering 

van deze parochie. Wilde Ganzen gaf een meer-

waardepremie waardoor een eindresultaat van 

5.137 euro kon worden overgemaakt. Iedere tas 

bevat boeken, schriften, potloden en pennen. 

De Don Bosco School ziet er weer leefbaar uit. Een enorme schilderklus heeft de 

zaak opgefleurd. De hele binnenkant en buitenkant van de school zijn nu klaar. 

De Willem Meindert de Hoop stichting betaalde 

1.135 euro voor het verven van de binnenkant, 

Amaidhi financierde de buitenkant van het 

laatste gebouwenblok. Voor schoolgelden, boek-

gelden, het verven en een drinkwaterinstallatie 

maakte Amaidhi 8.300 euro over. 

Voor 22 meisjes is er in 2021 geld gedoneerd 

door Nederlandse ‘sponsorouders’. Super 

bedankt! Vier nieuwe meisjes zijn gestart. 

Leerlinge Marteena is verhuisd omdat haar 

moeder elders werk vond. In haar plaats is 

Susmitha in zelfde klas geadopteerd. 

Sangeetha studeerde af (standard 10), maar 

krijgt van haar sponsors geld voor de vervolg-

opleiding +1 en +2. Dat is vergelijkbaar met 5 

FRISSE KLEUREN
EN WATERFILTER

HAVO en 5 VWO. Haar moeder is ziek en ze 

heeft geen vader meer en ze is een uitstekende 

leerlinge. Schoolhoofd sr. Krupa zoekt zelf al 

jaren in eigen netwerk sponsors voor deze  ver-

volgopleidingen na standard 10. 

Bij uitzondering heeft Amaidhi naast de school-

gelden ook de boekgelden betaald vanwege 

corona. Bestuursleden van Amaidhi betaalden 

voor de armste 7 meisjes uniformen en schoe-

nen. En we hebben nog een ander succesver-

haal! Vyshnavi, die ooit als vondeling 

op een treinstation werd opgepikt, 

doet het zo goed dat ze vervroegd 

naar standard 10 is gepromoveerd.

Een donateur geeft 8 jaar lang 300 

euro voor voedsel voor 40 kinderen 

die in het hostel worden opgevangen. 

Zoals eerder vermeld bekostigde 

Amaidhi een drinkwaterfilterinstal-

latie. De school, het hostel en het 

klooster hebben elke dag 150 liter 

drinkwater nodig. Dat kostte 175 euro 

per week. Door het drinkwaterfilter 

kan de school water uit de grond 

oppompen en zuiveren. De installatie 

kostte 1.905 euro en zorgt ervoor dat 480 kin-

deren en volwassenen – ook arme dorpelingen 

–  dagelijks gratis drinkwater hebben.

InzegenIng waterfIlter
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In voorgaande nieuwsbrieven stond er al 

vaak iets over SAVE Trust. Het is een organi-

satie die zich vooral bezighoudt met onder-

wijs en emancipatie van armen. In 2021 heeft 

het Amaidhi-bestuur besloten SAVE Trust tot 

projectpartner te bevorderen.

Dat is mogelijk geworden doordat we het pro-

ject St. Joseph’s Hospital hebben afgesloten. 

Een van onze bestuursleden bemiddelde al 

sinds 2014 tussen SAVE Trust en Nederlandse 

fondsen. SAVE Trust blijkt een zeer betrouwbare 

partner die fantastisch werk verricht.

Het grootste project waarbij Amaidhi helpt, 

is de bouw van een ‘rehabilitation centre’ 

(opvanghuis) voor ex-kindarbeiders met twee 

gemeenschapsruimtes in Damarapalli Village 

bij de stad Guntur. Dat ‘wijkcentrum’ samen 

met de opvang  zijn een lang gekoesterde 

droom. Vijftig kinderen en jongeren gaan daar 

wonen. Het centrum stimuleert de kinderen om 

naar school te gaan en geeft hen huiswerkbe-

geleiding. Hun ouders stuurden hen voorheen 

naar de steengroeves om te werken. 

Beide gemeenschapszalen bieden ruimte aan 

100-150 vrouwen en arme dorpelingen die 

hier bijeenkomen voor zelfhulpgroepen en 

cursussen. Er zijn meerdere cursussen per jaar 

waardoor er ieder jaar zo’n 3000 inwoners van 

meerdere dorpen onderwijs ontvangen. Het 

gaat om onderwerpen als kinder- en vrouwen-

rechten, omscholing en ziektepreventie. De 

overheid maakte in 2021 bekend dat ze vlakbij 

bouwgrond geeft aan arme mensen. Die kunnen 

ook in het centrum terecht. Een anoniem fonds 

geeft voor de eerste bouwfase 47.000 euro. Een 

geweldig initiatief! In november 2021 waren alle 

vergunningen rond. De bouw kan starten!

Stichting Casterenshoeve 

gaf enkele jaren geleden al 

geld voor onderwijsmateri-

alen voor 40 kinderen van 

mijnwerkers. Het project 

startte in 2019 en zou 

eigenlijk twee schooljaren 

duren. Door de lockdowns 

heeft het vertraging opge-

lopen. De verwachting is 

dat het in april 2022 wordt 

SAVE TRUST 
NU OFFICIEEL 
PROJECT-
PARTNER

afgesloten. De kinderen krijgen schooltassen 

met inhoud, uniformen en schoenen. Maar ook 

huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleider is 

in de lockdowns doorgegaan met sporten, lezen 

en rekenen voor de kinderen. 

Venkat Sai volgt een bacheloropleiding in ICT 

die wordt bekostigd door een anoniem fonds. 

Dileep Nutakki volgt een HBO-opleiding in elek-

trotechniek gesteund door stichting Frangipani. 

Beide gehandicapte studenten hebben door de 

lockdowns vertraging opgelopen. Omdat ze 

geen smartphone of laptop hadden, konden ze 

geen online onderwijs volgen. Beide fondsen 

gaven, op onze vraag, hun student een laptop 

met wifiverbinding (438 euro). Ook betalen ze 

een extra collegejaar. Erg bedankt! SAVE Trust 

begeleidt deze jongeren in het (online) onder-

wijs. Ook bij het vinden van een baan steunt 

SAVE Trust hen. 

tIjdens de lockdown sportte de 
huIswerkbegeleIder met de kInderen.

huIswerkbegeleIdIng



COLOFON
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 

reiskosten en andere overheadkosten 

uit eigen beurs betalen en alle donaties 

gaan voor honderd procent naar de pro-

jecten

• 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 en Dilia Deurloo, Corrie en Jan 

Vincent, Juus van Haaren, Nathalie de 

Haan, Ine Kruijdenberg

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:

IBAN: NL76RABO0167944681

o.v.v. Stichting Amaidhi in Nijmegen.

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt 

door: Louman & Friso Ontwerpbureau, 

Nijmegen. Eveneens veel dank aan 

accountantsbureau BDO, Jan Tuijp en 

Ramon Tol, die gratis onze jaarrekening 

verzorgen.

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN

WWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NL

STICHTING AMAIDI • december 2021

KORTKORTKORTKORT
St. Thomas Hospital realiseert met onze hulp een regenwateropvang. Vanwege een extreme moesson en 

de covid-crisis is het werk hieraan tijdelijk gestaakt. Binnenkort wordt de bouw hervat. Dit project kreeg 

een meerwaardepremie van Wilde Ganzen. De moesson zorgde dit jaar voor overstromingen in de straten 

van Chennai. Ook in het St. Thomas Hospital stond een laag water. Het ziekenhuis en Karunalaya boden 

noodhulp aan mensen in de omliggende wijken. 

SIP bouwt een nieuw huis voor kinderen met aids en kinderen uit 

gezinnen met aids. Voor dit SIP Memorial Home heeft SIP een grote 

donatie van 29.824 euro uit Japan gekregen. De begane grond was al 

gerealiseerd, maar nu kan ook de eerste verdieping worden gebouwd. 

Het ziet ernaar uit dat het huis in januari 2022 in gebruik kan wor-

den genomen. Mooi nieuws is ook dat Noori Saleem, de directrice 

van SIP een eredoctoraat van de staat Delaware in de VS heeft gekregen aan de Global Peace University. 

De Belgische belastingdienst onderzoekt of Amaidhi de status Stichting van Openbaar Nut kan krijgen. 

Daarmee kan belastingvrij worden gedoneerd. Dat zou fijn zijn voor onze Belgische donateurs.

SAVE Trust geeft veertig vrouwelijke mijnwerkers een omscholing. Ze leren andere beroepsvaardigheden 

zoals zeep maken en kleding naaien. Het gaat hier om vrouwen van onder de veertig. Eenzelfde aantal 

oudere vrouwen krijgt bestaansmiddelen zoals naaimachines. Dit project wordt mogelijk door een bij-

drage van 5000 euro door Stichting Overal en van 1000 euro door Stichting Willems Koop fonds. Door 

lockdowns stond het project een paar keer op pauze. Deze maand wordt de training voor de laatste groep 

vrouwen die augurken leert inmaken en verkopen afgerond. Daarna volgt een eindrapport voor de fondsen. 

TWITTER: @AMAIDHI1  |  KIJK OOK EENS OP ONZE FACEBOOKPAGINA: ZOEK OP STICHTING AMAIDHI

STUDENTEN GEADOPTEERD
We zijn een eenmalig sponsorprogramma begonnen op de verpleegopleiding 

die verbonden is aan het St. Thomas Hospital. 

Sr. Lourdu, de rectrix van de St. Theresa of Child 

Jesus School of Nursing vroeg hulp. Twaalf stu-

denten konden hun driejarige studie niet beta-

len. Hun ouders waren financieel getroffen door 

de pandemie. Voor dit ‘klasje’ van twaalf hebben 

we sponsoren kunnen vinden. Zij betalen de 

driejarige opleiding van deze meisjes.

Aan het eind van hun schooltijd zijn ze verpleeg-

kundige en verloskundige (diploma in General 

Nursing and Midwivery, gelijk aan een Europese 

bachelor). De sponsors hebben voor elk van 

‘hun’ leerlinges een paspoort ontvangen met 

persoonlijke achtergrondinformatie. Twee keer 

per jaar krijgen ze een rapport en foto’s. De 

school deelt ook nieuws op haar eigen YouTube-

account.

Door de lockdowns is het studiejaar 2020-2021 

verlengd; dit zou in april 2021 beëindigd worden 

maar loopt door tot eind 2021. De sponsors 

betalen 760 euro per meisje per jaar voor 

schoolgeld, boeken, uniform en verblijf in het 

hostel. Later bleek dat door de pandemie voed-

sel veel duurder was geworden. Daardoor kwa-

men we 41 euro per leerlinge te kort. Een ano-

niem fonds dat vijf van de twaalf meisjes heeft 

geadopteerd heeft zich bereid verklaard ook de 

ontbrekende kosten voor de andere studentes te 

doneren. Hartelijk dank!

studenten en docenten

hartelIjk dank aan alle fondsen, alle donateurs dIe al deze actIes hebben mogelIjk gemaakt! 


