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ArMOEDE, vEErkrACHt 
EN LEvENSLUSt

Gedurende	twee	en	een	halve	week	waren	

Peter,	Ralph	en	ik	op	bezoek	bij	de	projecten	

die	Amaidhi	steunt	in	Chennai,	PT	Parru	en	

Kamalapuram.	Een	uitgekiend	reisschema	

maakte de dagelijkse projectbezoeken en afspra-

ken mogelijk. Inspirerende ontmoetingen met 

de mensen die deze projecten dragen waren het 

gevolg.	

We	zagen	Paul	Sunder	Singh	en	zijn	staff,	zuster	

Rexline	en	de	andere	zusters	van	de	Congregatie	

van	Franciscanessen	van	St.	Jozef,	die	ons	overal	

hartelijk	ontvingen.	We	ontmoetten	Noori	en	haar	

vrijwilligers	en	consultant	Elizabeth	Negi,	die	niet	

van	het	type	‘uurtje-factuurtje’	is,	maar	ons	op	

een aantal momenten met raad en daad ter zijde 

stond - in haar eigen tijd. 

Heel	verschillende	mensen,	die	allen	op	heel	

verschillende	wijze	één	belangrijk	ding	delen:	

ze	leggen	zich	niet	neer	bij	sociale	ongelijkheid,	

armoede en uitsluiting.

Natuurlijk werden we ruimschoots met armoede 

en	achterstanden	geconfronteerd,	veel	vaker	en	

veel	meer	dan	ons	lief	was.	Maar	toch:	ondanks	

die	armoede	zagen	we	ook	steeds	weer	veerkracht	

en	levenslust.	Mensen	die	vastbesloten	zijn	er	het	

Drie reisgenoten hebben van 5 tot en met 21 

januari een rondreis gemaakt langs de pro-

jecten van onze stichting. Amaidhi-voorzitter 

Peter Deurloo en bestuurslid Nathalie de Haan 

kregen gezelschap van Ralph Brieskorn. De 

school van één van zijn dochters sponsort via 

Amaidhi de opleiding van vier meisjes in PT 

Parru.  Een deel van de reis kregen we gezel-

schap van Juus van Haaren die sinds eind 

november een aantal maanden bij ons project 

Karunalaya werkt. Voor Juus, Nathalie en Ralph 

was het de eerste keer dat ze naar India togen. 

Hieronder de reisimpressies van Ralph en 

Nathalie.

lees verder op volgende pagina

Door Nathalie de Haan

beste	van	te	maken	en	die,	net	als	ouders	elders	

ter	wereld,	hopen	op	een	betere	toekomst	voor	

hun kinderen.

Goede	moed	en	zin	kregen	we	bovendien	van	de	

hartverwarmende	ontmoetingen	met	vele	kinde-

ren:	de	jongens	van	Karunalaya,	de	meisjes	van	

PT	Parru	en	Kamalapuram	en	de	‘kinderen	van	

Noori’	niet	te	vergeten.	De	grotere	kinderen	spra-

ken	vaak	Engels,	maar	sowieso	bleken	spelen,	

dansen en zingen iedere taalbarrière op te heffen. 

De	uitstapjes	die	we	met	hen	maakten	zijn	onver-

getelijk.

Frustratie	was	er	soms	ook,	je	zou	zo	veel	

meer	willen	doen,	maar	een	kleine	stichting	als	

Amaidhi	kan	nu	eenmaal	niet	de	hele	wereld	ver-

anderen. 

En	toch:	voor	een	meisje	in	PT	Parru	maakt	

het	wel	degelijk	een	enorm	verschil	wanneer	zij	

toch naar school kan terwijl haar ouders dat niet 

kunnen	betalen.	Net	als	voor	een	straatkind	in	

Chennai,	dat	bij	Karunalaya	onderdak	en	steun	

krijgt,	of	de	visserskinderen	daar,	die	dankzij	

onderwijs op maat weer kunnen instromen in het 

reguliere onderwijs. 

Alle	reden	dus	om	ons	in	te	spannen	voor	de	

lopende	en	nieuwe	projecten.	Omdat	alle	kleine	

beetjes helpen.
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Nathalie in PT Parru

Plastic-bloemenwinkel in Chennai

Uitstapje met de kinderen van Noori



Door Ralph Brieskorn

In januari heb ik de kans gehad om met Nathalie 

en Peter een reis door Zuid India langs de 

Amaidhi-projecten te maken. In een notendop: 

Een prachtige, bij tijd en wijle confronterende 

reis, ontmoetingen met gedreven mensen, 

gedrenkt in de Zuid Indiase cultuur. En goed om 

te zien dat Amaidhi een verschil maakt, mensen 

helpt en hen een kans op een beter bestaan geeft.  

De aanleiding voor mij om deze reis te maken 

was om de Don Bosco School in PT Parru (Andra 

Pradesh) te bezoeken. De school van onze jong-

ste dochter OBS De Kranepoort ondersteunt vier 

meiden: Supriya, Mounika, Heema Poojitha en 

Akhila.

Het was een prachtige ontmoeting, zowel met 

deze meiden als met de zusters die de kost-

school bestieren. De kinderen leren goed en 

voelen zich thuis op deze kostschool. De twee 

dagen dat we bij hen waren, werden we verrast 

met een zang- en dansavond, waarbij ook wij op 

Bollywoodmuziek mee dansten. We zagen hoe de 

kinderen les kregen, hoe ze spelletjes speelden. 

Het uitje naar het Gandhi Park in Guntur, een 

soort speeltuin, was een hoogtepunt. 

Confronterend was het ook. Zeker de bezoeken 

aan de dorpen, waarbij de armoede duidelijk 

zichtbaar was. Maar ook mooi: we zagen hoe 

goed de zusters contact hebben met deze kans-

arme gezinnen, waarbij vaak maar één ouder de 

PRAcHtIGE EN 
coNFRoNtERENDE 
oNtMoEtINGEN
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kostwinner is. Juist dan is het schoolgeld nodig, 

want anders wordt de kans dat de meisjes moe-

ten werken en school erbij inschiet of trouwen 

alleen maar groter. Deze kennis is voor mij een 

nog grotere motivatie om op onze school met 

Arco en Anita door te gaan om meer meisjes in 

PT Parru goed onderwijs te bieden.

Ook de bezoeken aan de ziekenhuizen, wees- en 

opvanghuizen voor HIV-zieken, de mensen die 

op straat wonen in Chennai en het straatkinde-

renproject hebben veel indruk gemaakt. Ik denk 

daarbij aan de overvolle huisjes van 2 bij 2 meter, 

waar vaak twee gezinnen in wonen. Daar kregen 

de kinderen een rugzak met schoolspullen. Het 

uitdelen daarvan en vooral de dankbare blikken 

van de grootouders blijven mij bij. En dan de 

kinderen uit de tehuizen die bij de dagjes uit naar 

zee en de ruïnes van Mahabalipuram niet bij me 

weg waren te slaan en op de terugweg in de bus 

voldaan sliepen.

En hoe mooi al die gesprekken met enthousiaste, 

eerlijke en gedreven mensen: zuster Rexline, 

Elizabeth, Selvie, Rita Michael, Nirmala, Paul, 

Noori. Zij maken het verschil ter plekke. 

Via deze lokale krachten hebben Peter en Nathalie 

voorstellen voor nieuwe projecten, zoals bijv. 

computers voor PT Parru, extra zonneboilers voor 

het ziekenhuis, de bouw van het SIP-weeshuis 

en uitbreiding van het straatkinderenproject in 

Chennai, mee naar huis genomen. En nu verder 

aan de slag om meer sponsors te vinden. Dat 

gaat zeker lukken! En dan hopelijk over een paar 

jaar weer terug. 

lees ook het reisverslag van ralPh 

via ralPhbrieskorn.Waarbenjij.nu 

en bekijk foto’s en verslagen oP 

facebook oP de Pagina van Peter 

deurloo

Ralph geeft in PT Parru de 
foto van de schoolklas waar 

zijn dochter in zit cadeau

Beroemd stenen reliëf in Mahabalipuram

De kinderen van Noori op bezoek in Mahabalipuram

Tempels uit de 8e eeuw in
Mahabalipuram

Kleurrijke kraam in Andhra

Hutjes van straatbewoners

In Ghandhi Park met de meisjes van Don Bosco School uit PT Parru

Binnenkant van zo'n hutje



Jan en Corrie Vincent lopen zich letterlijk het vuur uit de sloffen voor het 

SIP-huis Ze lopen een sponsortocht van 61 dagen naar Polen met als 

einddoel de Zwarte Madonna van Czestochowa. Inmiddels kregen ze al 

meer dan 6.000 euro aan sponsorgeld toegezegd. 

jAN EN 
coRRIE 
oP PAD

kINDERHUIS     kAN BoUWEN
Er verrijst een nieuw huis voor hiv-positieve kinderen. Na jaren plannen maken 

in India en geld inzamelen in Nederland is de kogel door de kerk: het nieuwe 

SIP Memorial Home komt van de grond. De bemiddeling van consultant 

Elizabeth Negi was hierbij essentieel.

 

Het project kent een lange geschiedenis. Onze 

bestuursleden Corrie en Jan Vincent ‘adopteer-

den’ het SIP-kinderhuis toen Jan in Chennai 

werkte en Corrie daar vrijwilligerswerk verrichtte. 

Ze hielpen Noori Saleem, de vrouw die het kin-

derhuis opzette in een gehuurd pand, eerst nog 

met kleine bijdragen en later met een grootscha-

lige donateursactie. 

Noori is een transgender (zij was eerder een man) 

die zelf al zeer lang hiv-positief is. Desondanks 

heeft ze een enorm netwerk opgebouwd en is ze 

zelfs in het bestuur van de Church of South India 

gekozen, een protestants Indiase kerkgenoot-

schap. Een enorme prestatie in de traditionele 

Indiase maatschappij. Ze geniet alom respect.

Het duurde vele jaren eer dit project tot was-

dom kon komen. De communicatie met Noori 

was moeizaam, ze spreekt of schrijft nauwelijks 

Engels en had nog nooit projectvoorstellen 

geschreven. Zo’n voorstel, voorzien van een 

deugdelijke begroting, is voor Amaidhi echter wel 

voorwaarde om een project te ondersteunen. 

Anderzijds duurde het aan onze kant van de aard-

bol ook de nodige tijd om voldoende fondsen te 

werven om te kunnen bouwen. 

Gunstig was dat Noori het voor elkaar kreeg dat 

sponsoren uit haar eigen Indiase netwerk de 

grond voor het nieuwe gebouw schonken. De 

Dit is wat Corrie en Jan er zelf over schrijven op hun website www.naarpolenvoorindia.nl: 

”Op 10 maart 2013 vertrekken wij vanuit ons huisadres in Heeze naar de Zwarte 

Madonna van Czestochowa in Polen. Zoals velen van jullie al vernomen hebben 

wordt dit een sponsortocht voor een kindertehuis in Chennai, India. De kinderen in 

dit tehuiszijn hiv-geïnfecteerd of geaffecteerd. 

Ze wonen in een huurwoning, waar zij per 1 maart 2013 voor de derde keer uitgezet 

worden. Het is hoog tijd voor een eigen huis. De grond hebben zij al gekregen van 

de Lion’s Club in Chennai. Nu het huis nog! We zijn al een tijd bezig om hiervoor 

geld in te zamelen, onder andere door het zoeken naar donateurs, onze opritverko-

pen en nu dus de voettocht naar Polen. Tot nu toe hebben we 30.000 euro bij elkaar 

plus het geld dat voor de sponsortocht gedoneerd is.” 

financiële puntjes op de ‘i’ van Noori’s project 

bleven echter een probleem. 

Daarom deden we een beroep op dr. Elizabeth 

Negi, een Indiase consultant en goede vriendin. 

Ze heeft eerder naar grote tevredenheid andere 

projecten voor onze stichting doorgelicht. Ze 

heeft Noori’s financiën en werkwijze beoordeeld 

en de begroting van het bouwproject kritisch 

tegen het licht gehouden. De uitkomst was voor 

zowel Noori als Amaidhi positief. Na ontvangst 

van een aangescherpt projectvoorstel kan het eer-

ste bedrag richting SIP worden overgemaakt.

Er is inmiddels 30.000 euro voor dit project bij-

eengebracht. En daar blijft het niet bij…

Ze staan te blinken in de bijna altijd schijnende 

zon van Chennai: vier splinternieuwe boilers 

die werken op zonnecollectoren. Vijf jaar gele-

den werd de kiem voor dit project van het St. 

Thomasziekenhuis gelegd. Inmiddels is zonne-

energie zo ingeburgerd dat het project gereali-

seerd kon worden. Met een overheidssubsidie 

van 30 procent.

Tijdens onze projectenreis in januari 2013 zijn de 

boilers geplaatst. De technische mensen van St. 

Thomas Hospital werden steeds enthousiaster 

toen ze deze toepassing van zonne-energie bestu-

deerden en installeerden. Ze zeggen er veel van te 

hebben geleerd.

Ze hebben goed nagedacht over de keuze van 

het systeem: panelen of een buizensysteem waar 

water doorheen loopt. Vanwege de stevigheid en 

de onderhoudsvriendelijkheid zijn het panelen 

geworden. En in plaats van één heel grote, cen-

trale boilertank met 16 panelen, kozen ze voor 4 

kleinere tanks met elk 4 panelen.  Die staan op 

diverse gebouwen waardoor het water een veel 

kortere weg naar de eindbestemming hoeft af te 

leggen en dus niet onderweg afkoelt.

Het ziekenhuis heeft eigenlijk nog 1 extra zon-

neboiler nodig en wil ook boilers plaatsen op haar 

weeshuis en bejaardenhuis. Amaidhi denkt erover 

om inderdaad nog 3 extra boilers te sponsoren. 

Wij vinden het belangrijk dat het ziekenhuis 

zoveel mogelijk op eigen benen kan staan. Het 

gebruik van zonne-energie levert daar een duur-

zame bijdrage aan, omdat de stroomkosten dan 

dalen. 

volg corrie en jan oP hun tocht, bezoek hun Website en steun hen. 

dat kan ook door een bijdrage naar amaidhi over te maken onder 

vermelding van ‘sPonsortocht kinderhuis’.

volg corrie en jan via WWW.naarPolenvoorindia.nl

ZoNNEBoILERS 
vooR ZIEkEN Een van de vier zonneboilers op 

het dak van St. Thomas Hospital

Noori Saleem met haar kleinkind



Er zit schot in de plannen voor een nieuw kinderhuis voor (wees)

kinderen uit aids- en hiv-gezinnen. Die worden nu opgevangen door 

Noori Saleem van SIP Memorial Home in een gehuurd pand. Zij 

heeft inmiddels land verworven waarop zij een nieuw kinderhuis wil 

bouwen.

MEIDEN EN 
kooPWAAR

Nog een jaar zwaait de franciscaanse zus-

ter Nirmala de scepter over het St. Joseph’s 

Hospital in Kamalapuram (Andhra Pradesh). 

Daar is naast de kliniek ook een internaat 

gevestigd voor meisjes die in Kamalapuram de 

lagere school bezoeken.

We steunen Nirmala al twaalf jaar via de aanschaf 

van medische apparatuur, onderhoud van het kli-

niekgebouw en sponsoring van gezondheidszorg 

op dorpsniveau door tien gezondheidswerkers. 

Die vrouwen verlenen laagdrempelige medische 

hulp aan de bevolking van twintig dorpen en ver-

wijzen hen zo nodig door naar de kliniek. 

Het meest recente project is de bouw van een 

nieuw toiletgebouw voor de schoolmeisjes van 

het internaat van St. Joseph’s Hospital. Die bouw 

gaat dit jaar van start en wordt gecoördineerd 

door de Stichting Thomas Bouwprojecten. Met 

zuster Nirmala hebben we al vaker samenge-

werkt, ook bij het onderhoud van de kliniek en de 

aanleg van een wateropvang. 

Nirmala is al die jaren de spil van het project 

geweest. Halverwege 2012 bereikte ons het 

nieuws dat zij op te korte termijn zou worden 

overgeplaatst naar een ander project van de fran-

ciscaanse zusters. Brandbrieven van Amaidhi en 

andere stichtingen die met Nirmala samenwerken 

- zoals Future for Sale die een sponsorprogram-

ma voor de schoolkinderen van Kamalapuram 

heeft - leidden ertoe dat Nirmala alsnog aanbleef 

in Kamalapuram.

Nu krijgt ze nog een jaar de tijd om haar levens-

werk fatsoenlijk af te ronden en over te dragen 

aan een opvolger. Het hoofd van de in Chennai 

gevestigde Franciscaanse congregatie, zuster Rita 

Michael, is op ons aandringen tot deze oplos-

sing gekomen. Zij heeft ook samen met ons het 

kliniekje bezocht.

Nirmala zelf en wij zijn blij met deze uitkomst. 

Nirmala is straks dertien jaar actief geweest in 

coMPUtERLES 
ZoNDER
coMPUtERS

Dolblije meisjes zagen we tijdens ons bezoek aan de Engelstalige school 

in PT Parru, een klein dorp bij Guntur (Andhra Pradesh). Nederlandse 

scholen en particulieren steunen daar via Amaidhi inmiddels 46 meisjes 

uit de allerarmste gezinnen. De schoolkinderen krijgen ook computer-

les, maar zonder computers. Daar willen we wat aan doen.

De meisjes gaan naar een gemengde school waar 

het onderwijs wordt gegeven door franciscaanse 

zusters en leraren en leraressen van buiten de 

congregatie. Het schoolgeld en geld voor uni-

formen en boeken kunnen hun ouders niet zelf 

opbrengen. Soms bedraagt het wel een kwart van 

het jaarinkomen van hun ouders.

Hoe de gezinnen van de meisjes leven, zagen 

we toen we tijdens ons projectbezoek een aantal  

geboortedorpen van de sponsormeisjes bezoch-

ten. In veel dorpen staan alleen hutjes en lijkt het 

alsof je in de middeleeuwen bent terechtgekomen. 

Door het Engelstalige onderwijs krijgen de mei-

den kansen in hun leven die ze anders nooit 

zouden hebben gehad, als ze überhaupt al naar 

school zouden zijn gegaan.

Het onderwijs in de Don Bosco School van PT 

Parru is goed verzorgd. Maar één ding ontbreekt: 

goede computerles. Er is een computerlokaal, 

maar daar staan vijf computers die allemaal kapot 

zijn. Een docent vertelt de leerlingen hoe ze met 

een computer om moeten gaan, maar oefenen 

kunnen ze niet. Dat zet natuurlijk geen zoden aan 

de dijk.  

Daarom voeren we actie voor het toerusten van 

het lokaal met twaalf goede computers met inter-

netverbinding. Het mes snijdt aan twee kanten: 

de leerlingen leren echt met computers omgaan 

wat hen een voorsprong geeft bij een vervolg-

opleiding en ze kunnen via internet contact 

onderhouden met hun sponsoren en met onze 

stichting.

De school in PT Parru is te volgen op Facebook 

via ‘donboscoschoolptparru’

Wie dit Plan Wil ondersteunen, kan een 

bijdrage overmaken naar amaidhi onder 

vermelding van ‘comPuters Pt Parru’. 

alvast bedankt voor uW bijdrage!

NIRMALA RoNDt HAAR 
LEvENSWERk AF 

Karunalaya (Tamilwoord voor compassie) is het 

meest veelzijdige project dat door ons wordt 

gesteund. Het omvat een opvanghuis voor 

straatjongens, wijkwerk met vrouwengroepen, 

onderwijs aan drop-outs en werkende kinderen 

en ondersteuning van straatbewoners (pavement 

dwellers). Karunalaya-voorman Paul Sunder Singh 

Kamalapuram en is toe aan een rusttijd. Gelukkig 

is de gezondheidszorg vanuit de overheid van 

Andhra Pradesh bezig aan een flinke inhaalslag. 

Het regeringsziekenhuis in Kamalapuram is een 

stuk verbeterd, net als de ambulancedienst. Het 

werk van de gezondheidswerkers blijft echter hard 

nodig, want in de afgelegen straatarme dorpen 

waar zij komen, laat zich verder geen enkele ver-

pleegkundige of dokter zien. We willen in principe 

dan ook de steun aan dit project in de komende 

jaren voortzetten. 

heeft nu ook plannen voor een opvanghuis voor 

straatmeiden en voor het bouwen van een super-

marktje.

Tijdens onze projectenreis hebben we een bezoek 

gebracht aan een van de 25 wijkjes van pavement 

dwellers die door Karuanalaya worden onder-

steund. Daar hebben we schooltassen uitgedeeld 

aan de kinderen die door Paul Sunder Singh wor-

den gestimuleerd om de school te bezoeken.

Die schooltassen worden nu al dertien

jaar gesponsord door kinderen die in de 

Corneliusparochie in Beuningen het vormsel 

doen. Ook dit jaar loopt deze actie weer, waarbij 

Wilde Ganzen een premie van 55 procent op het 

actieresultaat geeft. 

Na het uitdelen van de tassen, maakten we een 

wandeling door het wijkje. Een troosteloze aan-

blik van minieme huisjes met golfplaten daken, 

gebouwd op de stoep. De mensen wonen er al 

3 of 4 generaties. Karunalaya heeft voor de 25 

straatbewonerswijkjes 10 comités gevormd, een 

soort vakbonden die de mensen verenigingen 

zodat ze gezamenlijk richting overheid kun-

nen optrekken en vechten voor echte huizen 

erkenning van hun rechten. Dit project wordt 

ondersteund door de Nijmeegse kringloopwinkel 

Overal.

De opvang voor straatkinderen, allen jongens, is 

waar Karunalaya ooit mee begon. Inmiddels staat 

er een groot opvanghuis, dat ook dienstdoet als 

wijkcentrum, in de wijk Tondiarpet. Die ligt in het 

noorden van Chennai, vlakbij de vissershaven. 

Regelmatig komen ook meisjes bij Karunalaya 

terecht. Die worden dan opgevangen bij de 

vrouwelijke staff-leden thuis. Een gemengde 

opvang is geen optie vanwege ordeproblemen 

en ongewenst seksueel gedrag. Omdat opvang 

thuis ook geen goede oplossing is, wil Paul een 

apart opvanghuis voor meisjes bouwen achter het 

huidige pand. Daar probeert hij een lapje grond 

te bemachtigen.

Op een klein gedeelte van het voorterrein van 

de huidige behuizing wil Paul een supermarktje 

bouwen. Daar kunnen de straatkinderen een 

opleiding tot winkelbediende krijgen. De winkel 

levert meteen ook inkomsten op voor Karunalaya. 

Pal tegenover het opvanghuis is een flatcomplex 

gebouwd met dure appartementen. Klanten 

genoeg dus. 

Een van de opties is de combinatie van het 

meidenopvanghuis met de supermarkt in één 

gebouw. In de loop van dit jaar moet duidelijk 

worden of er twee gebouwen komen te staan of 

eentje.

De gezondheidswerkers en Nirmala delen medicijnen uit in een dorp

De schooltassen 
zijn uitgedeeld aan 
de kinderen van 
straatbewoners

Twee vrouwen die 
in de wijkraad zijn 
gekozen via actie 
van Karunalaya

De schoolkinderen van Don Bosco School zijn altijd enthousiast
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COLOFON

Waar ging het geld heen? 

Projectensteun in 2012

• Zonneboilers voor het St. Thomas Hospital in 

Chennai (Tamil Nadu)

• Medicijnen voor St. Joseph’s Hospital in Kamala

puram (Andhra Pradesh) en een financiële bijdrage 

voor de gezondheidswerkers van deze kliniek

• Een bijdrage van 5.000 euro voor de bouw van een 

toiletgebouw voor het internaat van de meisjes op 

het terrein van St. Joseph’s Hospital door Stichting 

Thomas Bouwprojecten

• Studiebeurzen voor 46 meisjes aan de Engelstalige 

Don Bosco School in PT Parru (Andhra Pradesh).

• Aanschaf van 500 Rugzakjes met studiemateriaal, 

schooluniformen, kleding en schoeisel voor straat

kinderen, kinderen van pavement dwellers (straat

bewoners) en kinderen uit de sloppenwijken van 

NoordChennai door Karunalaya. Bij dit project 

hoort ook een educatief kampeerweekend.

• Ondersteuning van 25 gemeenschappen van pave

ment dwellers bij de vorming van comités en acties 

gericht op het krijgen van hui

zen en rechtsgelijkheid via een 

donatie van 10.000 euro door 

Stichting Overal.

amaidhi heeft geld gereserveerd 

voor de volgende Projecten:

• Bouw nieuw SIPkinderhuis

• Bouw opvanghuis straatmeiden door Karunalaya

• Vervolgproject zonneboilers voor St. Thomas 

Hospital

• Beurzen voor schoolmeisjes PT Parru in 2013

• Financiële bijdragen voor gezondheidswerkers van 

St. Joseph’s Hospital

Meer informatie staat in ons financiële jaarverslag 

dat, als sponsoring, gratis is opgemaakt door BDO 

Accountants. Dit verslag is bij onze stichting op te 

vragen.

dankjeWel

We willen al onze donateurs bedanken voor de steun 

in het afgelopen jaar. In het bijzonder willen we noe

men: de vormelingen van de Corneliusparochie in 

Beuningen die geld bijeenbrachten voor schooltassen 

voor Karunalaya en Stichting Wilde Ganzen die een 

premie gaf van 55 procent op het actieresultaat. De 

Schaakvereniging Millingen doneerde per deelnemer 

aan het jeugdtoernooi 1 euro van het inschrijfgeld 

voor Karunalaya.

kOrtkOrtkOrt 
Stichting Paulus Mundial gaf geld voor de aanschaf 

van sportspullen voor de meisjes in PT Parru. En veel 

mensen trokken hun beurs voor het SIPkinderhuis 

van Noori in Chennai, met wel heel genereuze giften 

van de Stichting Graag Gedaan.

Jan Diebels van de modezaken Dedicated  in 

Nijmegen doneerde niet alleen kleding en rugzakjes 

voor Karunalaya, maar hield ook een voetbaltoto die 

aardig wat geld in het laatje bracht.

Dankzij veel individuele sponsoren en enkele grotere 

weldoeners kon het aantal meisjes dat met een 

studiebeurs op de Don Bosco School in PT Parru 

studeert groeien tot 46.

Stichting Overal, kringloopwinkel in Nijmegen, 

doneerde 10.000 euro voor het project pavement 

dwellers (stoepbewoners) dat door Karunalaya wordt 

uitgevoerd. 

amaidhi voert actie

Amaidhi voert momenteel actie voor de volgende 

projecten:

• De aanschaf van 12 computers voor het computer

lokaal van de Don Bosco School in PT Parru. Een 

bijdrage is welkom: Stichting Amaidhi, Nijmegen, 

rek. no. 1679.44.681 o.v.v. ‘Computers PT Parru’.

• De aanschaf van rugzakjes met schoolspullen, 

schooluniformen, kleding, schoeisel en het houden 

van een educatief kampeerweekend voor straatkin

deren door Karunalaya. Een bijdrage is welkom: 

Stichting Amaidhi, Nijmegen, rek. no. 1679.44.681 

o.v.v. ‘Rugzakjes Karunalaya’.

• De bouw van het nieuwe SIPkinderhuis. Een bij

drage is welkom: Stichting Amaidhi, Nijmegen, 

rek. no. 1679.44.681 o.v.v. ‘SIP Kinderhuis’.

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	reis-

kosten 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

twitter:	@amaidhi1

facebook:	peterdeurloo

Hoe kunt u Amaidhi steunen?

Maak	een	donatie	over	op	ons	 

rekeningnummer:

Rabobank:	1679.44.681

o.v.v.	Stichting	Amaidhi	in	Nijmegen.

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt 

door:	Louman	&	Friso	Ontwerpbureau,		

Nijmegen. 

OMDAT	ALLE	KLEINE	BEETJES	HELPEN

www.amaidhi.nl

Wilde Ganzen steunt Karunalaya

Namastè! Wannakum! (Hallo)

twitter: @amaidhi1   facebook: peterdeurloo


