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wandelaars	te	ontmoeten,	maar	vooral	de	

eerste	maand	van	onze	tocht	was	het	nog	echt	

winter	met	veel	verse	sneeuw,	vooral	in	het	

Sauerland.	Dan	ontmoet	je	niet	zoveel	men-

sen	onderweg,	alleen	de	hondenbezitters	die	

hun	trouwe	vriend	moesten	uitlaten,	de	rest	

bleef	lekker	bij	de	warme	kachel.	Maar	toch,	

iedereen díe we tegenkwamen en die het wilde 

horen,	hebben	we	verteld	van	ons	project.	

Heel	spontaan	kwam	dan	ook	wel	eens	de	porte-

monnee	tevoorschijn	en	kregen	we	5	of	10	euro	in	

onze hand geduwd. 

Veel	vaker	kregen	we	echter	een	donatie	in	

natura.	Gratis	overnachting,	gratis	maaltijd,	gratis	

broodjes bij de bakker. Dit zetten wij dan weer 

om	in	geld,	immers	wij	hoefden	niet	gesponsord	

te	worden,	maar	de	kinderen	in	India!	Bij	een	

supermarkt	werd	spontaan	een	potje	geleegd,	

“Op	10	maart	2013	zijn	we	vanaf	het	gemeen-

tehuis	in	onze	woonplaats	Heeze	uitgezwaaid	

door	onze	burgemeester	Paul	Verhoeven,	familie,	

vrienden	en	bekenden.	Peter	Deurloo	was	er	

namens Amaidhi en hij speldde geluksolifantjes 

uit	India	op	onze	rugzakken.	Hartverwarmend!

Twee	maanden	tevoren	waren	wij	begonnen	om	

sponsors	te	zoeken	voor	onze	1.500	km	lange	

wandeltocht	naar	de	bedevaartplaats	in	Polen.	

Alle	bedrijven	en	winkels	in	onze	omgeving	heb-

ben	we	gevraagd	om	ons	te	sponsoren.	Resultaat	

op	10	maart:	een	bedrag	van	ruim	€10.000,-.	

Onze	taak	sponsors	te	zoeken	en	aandacht	te	vra-

gen	voor	ons	doel:	een	eigen	huis	bouwen	voor	

de	kinderen	van	het	SIP	Memorial	kindertehuis	in	

Chennai,	zat	er	echter	nog	niet	op.	We	wilden	ook	

onderweg donoren zoeken. 

Wij	dachten	de	lente	tegemoet	te	lopen	en	veel	

Onze bestuursleden Corrie en Jan Vincent 

maakten afgelopen voorjaar een voetreis van 

hun woonplaats Heeze naar Czestochowa in 

Polen. Daarmee zamelden ze geld in voor de 

bouw van een nieuw kinderhuis. In dat huis 

verblijven kinderen wiens ouders lijden aan 

aids. Een deel van de kinderen lijdt ook zelf aan 

de ziekte. Het huidige onderkomen is gehuurd, 

het nieuwe wordt eigendom van SIP, de orga-

nisatie die het kinderhuis runt. Hieronder een 

verslag van de reis door Corrie.

lees verder op volgende pagina

stam	gasten	van	een	kroegje	hielden	een	kleine	

inzameling. 

Onderweg	hebben	mensen	de	krant	gebeld,	

wat	resulteerde	in	een	artikeltje	in	de	Thüringer	

Algemeine.	Dat	heeft	ons	behalve	aandacht	

niets	opgeleverd,	want	ze	hadden	vergeten	onze	

website	te	vermelden.	Het	is	over	het	algemeen	

best gemakkelijk geweest om een slaapplaats te 
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vinden.	Die	keren	dat	het	wat	problematischer	

was,	kwam	er	altijd	wel	een	reddende	engel,	die	

ons wilde helpen (dat kwam natuurlijk door die 

geluksolifantjes!).	

Die ene keer dat we dachten dat het echt niet zou 

lukken,	haalden	Poolse	mensen	ons	binnen,	dek-

ten	de	tafel,	gaven	ons	een	maaltijd	en	lieten	ons	

in hun huiskamer slapen op onze slaapmatjes. 

Hoe	minder	rijk	mensen	het	hebben	hoe	groter	

de wil om hun ‘rijkdom’ te delen met anderen. 

Daar	kunnen	wij	ook	nog	wel	een	voorbeeld	aan	

nemen. 

61	dagen	zijn	we	onderweg	geweest,	we	hebben	

geen rustdagen nodig gehad en zo kwamen we 

dus	op	9	mei	in	Czestochowa	aan.	Tevreden	en	

een	mooie	ervaring	rijker!	We	hebben	nog	een	

paar	dagen	in	Polen	vrienden	bezocht	en	zijn	

toen met de bus terug naar Nederland gekomen. 

Op	14	mei,	’s	morgens	om	5.00	uur	arriveerden	

we	in	Eindhoven,	waar	we	ontvangen	werden	

door	familie	en	vrienden.	Ook	ons	huis	was	ver-

sierd met foto’s en spreuken op spandoeken.

We	zijn	ook	heel	blij	met	het	totale	sponsorbe-

drag dat is uitgekomen op ruim €12.500,-.	Dat	

brengt	ons	totale	budget	voor	het	kindertehuis	op	

€42.500,-.

Wij	hebben	Noori,	de	manager	van	het	kinderte-

huis	in	Chennai	groen	licht	gegeven	om	te	begin-

nen	met	het	plannen	van	de	bouw	van	de	begane	

grond. Jammer genoeg hebben we nog niet 

genoeg geld bijeen om de totale bouw te financie-

ren,	daarvoor	hebben	we	€80.000,-	nodig.	Het	

blijft dus nog steeds mogelijk om geld te doneren 

voor	dit	project.”

Wie	meer	wil	lezen	over	de	tocht	kan	kijken	op:	

www.naarpolenvoorindia.nl

Uitstapje 
kindertehuis SIP

Stichting Amaidhi voert actie voor de inrichting van een klaslokaal met 

12 computers en de benodigde randapparatuur. Tijdens ons bezoek van 

een half jaar geleden aan de Don Bosco School in PT Parru (Andhra 

Pradesh) bleek dat daar wel theoretische computerles wordt gegeven 

maar dat er geen lokaal is met computers om op te oefenen.

IN ACTIE VOOR 
SCHOOLCOMPUTERS
Daarom	voert	Amaidhi	nu,	samen	met	Wilde	

Ganzen,	actie	voor	de	inrichting	van	een	compu-

terlokaal.	Wilde	Ganzen	geeft	bij	iedere	ingeza-

melde	euro	een	premie	van	55	cent.

De kinderen leren omgaan met alle gebruikelijke 

computerprogramma’s en krijgen aan het einde 

van	hun	opleiding	ook	een	certificaat	mee	waarop	

staat wat ze hebben geleerd. Dat kan hen helpen 

een	goede	baan	te	vinden.	Helaas	is	het	voor	par-

ticuliere	scholen	zoals	de	Don	Bosco	School	niet	

nodig	een	‘staatsdiploma’	voor	computerles	te	

geven.	Wel	heeft	de	school	al	een	goede	leraar	en	

een	prima	lesprogramma	voor	het	leren	omgaan	

met computers. De kinderen leren de populairste 

programma’s	gebruiken,	maar	bijvoorbeeld	ook	

Photoshop.	Op	ons	verzoek	maakt	de	school	de	

leerlingen ook wegwijs op internet. Ze moeten 

leren omgaan met e-mail zodat ze rechtstreeks 

met ons kunnen communiceren. 

We	koppelen	ook	een	multimediaprojectje	aan	het	

(deze	steunt	18	meisjes)	heeft	al	1.500	euro	toe-

gezegd	voor	deze	actie.	Met	een	mogelijkheid	tot	

een	nog	grotere	bijdrage	als	de	Don	Bosco	School	

inderdaad	zorgt	voor	een	goed	curriculum.	

Wie	deze	actie	wil	steunen	kan	dat	op	twee	

manieren	doen:	via	donatie	van	een	digitale	

camera	of	via	donatie	van	een	geldbedrag.	Voor	

wie	15	euro	of	meer	doneert,	heeft	Amaidhi	een	

cadeautje:	een	mooie	verjaardagskalender	met	

foto’s uit India. 

Doneren	kan	via	rekeningnummer	1679.44.681	

van	Stichting	Amaidhi	Nijmegen,	ovv	computer-

lokaal.

computeronderwijs.	Het	plan	is	om	een	aantal	

fotocamera’s	te	doneren	aan	de	school,	camera’s	

waarmee	ook	eenvoudige	filmpjes	kunnen	wor-

den gemaakt door de kinderen. Zo kunnen ze hun 

eigen	leven	en	omgeving	in	beeld	brengen.	Zij	

leren	vervolgens	om	deze	foto’s	en	filmpjes	op	

internet te zetten. 

Via Stichting Amaidhi steunen scholen en spon-

sorouders	nu	al	49	meisjes	uit	straatarme	gezin-

nen met een beurs zodat ze hun basisschoolop-

leiding	op	de	Don	Bosco	School	kunnen	volgen.	

Een	Engelstalige	opleiding	die	hun	voorsprong	

geeft op kinderen die in de lokale taal les krijgen. 

De computeropleiding geeft ook een extra duwtje 

aan	deze	49	sponsormeiden.	Uiteraard	profiteren	

de honderden klasgenootjes wier ouders wel 

genoeg	geld	hebben	voor	een	opleiding	evenzeer	

van	het	computeronderwijs.	

Een	van	de	hoofdsponsoren	van	het	schoolbeurs-

project,	Stichting	Paulus	Mundial	uit	Wijchen	



Het	kampioenschap	vindt	parallel	aan	het	echte	

WK	voetbal	plaats.	Voor	het	eerst	gebeurde	dat	

in	2010.	Paul	Sunder	Singh	is	benaderd	door	

een	functionaris	van	het	straatkinderentoernooi.	

Die	was	zeer	onder	de	indruk	van	het	werk	dat	

Karunalaya	verricht	onder	de	straatkinderen	van	

Chennai.	Ze	worden	opgevangen,	naar	school	

Wat doen de straatkinderen van Karunalaya 

het liefst? Spelen op het voorterrein van het 

opvanghuis. Cricket is favoriet. Maar voetbal is 

een goede tweede. Nu krijgen ze extra training 

want de jongens van Karunalaya gaan namens 

India meedoen aan het WK voetbal voor straat-

kinderen in 2014 in Rio de Janeiro. 

gestuurd en waar mogelijk zo snel mogelijk her-

enigd met hun ouders.

Paul	komt	binnenkort	naar	Engeland	voor	een	

voorbereidende	bijeenkomst	voor	het	straat-

kinderen-WK.	

Wie	meer	over	het	WK	voor	straatkinderen	wil	

lezen,	kan	terecht	op	

www.streetchildrenworldcup.org

De	jaarlijkse	actie	voor	de	aanschaf	

van	schooltassen	voor	straatkin-

deren	is	ook	in	2013	weer	met	een	

mooi resultaat afgesloten. Alle 

acties	voor	dit	project	brachten	

3.554	euro	op.	De	kinderen	die	op	

9	maart	2013	het	vormsel	deden	in	Beuningen	

brachten	1.221	euro	bijeen	via	eigen	inzameling	

en	collectes	in	de	Corneliuskerk.	De	vormelingen	

uit	Beuningen	steunen	dit	project	nu	al	13	jaar.	

Behalve	schoolrugzakken	met	leermiddelen	wor-

den	van	het	geld	ook	schoenen,	kleren	en	een	

leerzaam kamp betaald.

Naast	de	straatkinderen	uit	het	opvanghuis	van	

Karunalaya,	krijgen	ook	kinderen	van	straat-

bewoners	(pavement	dwellers)	en	kinderen	uit	de	

sloppenwijken	rondom	het	opvanghuis	school-

tassen.	De	kleding	(ook	schoolunformen),	de	

schoenen	en	het	educatieve	kamp	zijn	alleen	voor	

de straatkinderen die door Karunalaya worden 

opgevangen.	

Wilde	Ganzen	heeft	het	ingezamelde	bedrag	

voorzien	van	een	premie	van	55%	en	heeft	5.504	

euro	overgemaakt	naar	Karunalaya.	Wij	willen	

Wilde	Ganzen	en	alle	sponsoren	bedanken	voor	

dit	prachtige	resultaat!

✶

STRAAT
 KINDEREN 

VOET-
BALLEN 

OP WK

Het	analfabetisme	in	Andhra	Pradesh	

is nog steeds hoog. In heel India kan 

74 procent	van	de	bevolking	lezen	en	

schrijven	(een	stijging	van	10	procent	

in	de	laatste	negen	jaar).	In	Andhra	

Pradesh	geldt	dat	maar	voor	67	procent	

van	de	bevolking.	Het	is	een	geflat-

teerd cijfer. Zo is ongeletterdheid onder 

meisjes	veel	hoger	dan	onder	jongens	

omdat	veel	ouders	meisjes	thuis	houden	

en	laten	werken	in	plaats	van	ze	naar	

school	te	sturen.	Het	percentage	gelet-

terde	vrouwen	ligt	in	Andhra	Pradesh	op	

slechts	58%.

Ook	is	de	ongeletterdheid	op	het	plat-

teland groter dan in de stad. De Don 

Bosco	School	bevindt	zich	in	PT	Parru,	

midden op dit analfabete platteland. 

Alfabetismecijfers	voor	het	district	waar-

in	PT	Parru	ligt,	zijn	niet	te	achterhalen	

maar zullen een stuk lager liggen dan 

het	gemiddelde	van	de	deelstaat.	

Een	andere	kanttekening	bij	de	cijfers	

over	geletterdheid:	als	iemand	kan	lezen	

en	schrijven,	wil	dat	nog	niet	zeggen	dat	

hij	een	goede	opleiding	heeft	gehad.	Het	

Indiase	overheidsonderwijs	in	de	plaat-

selijke	taal	is	vaak	ver	onder	de	maat	en	

biedt nauwelijks goede kansen op een 

vervolgopleiding	of	een	goede	baan.

Dit	alles	onderstreept	het	belang	van	de	

Don	Bosco	School.	Dat	is	een	particu-

liere	school,	gerund	door	de	Fransiscan	

Sisters	of	St.	Joseph.	Het	onderwijs	

vindt	plaats	in	het	Engels	en	is	van	veel	

hogere	kwaliteit	dan	het	overheids-

onderwijs	in	het	Telugu,	de	plaatselijke	

taal. Nadeel is dat ouders schoolgeld 

moeten	betalen,	voor	velen	een	onover-

komelijke	hindernis.	Een	aantal	kinde-

ren	uit	extreem	arme	gezinnen	kan	via	

een beurs uit Nederland toch naar de 

Don	Bosco	School.	Daarbij	hebben	we	

bewust	gekozen	voor	meisjes	vanwege	

hun achtergestelde positie op alle gebie-

den,	inclusief	het	onderwijs.	
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COLOFONNieuwe website

Onze mooie, kleurrijke website heeft een gedaan-

teverwisseling ondergaan. Hij ziet er nog mooier 

uit. We dachten niet dat het kon, maar onze web-

sitebouwer Bart Friso heeft het toch voor mekaar 

gekregen. 

De grootste verandering heeft echter achter de 

schermen van de website plaatsgevonden. Bart 

heeft de site voorzien van een zogeheten content 

management system. Daardoor is het voor het 

Amaidhibestuur nu mogelijk om de website actueel 

te houden, zonder een beroep op de websitebouwer 

te hoeven doen. Binnenkort verschijnt er ook een 

Engelstalige versie van de site.

Bekijk het prachtige resultaat van Barts werk: 

www.amaidhi.nl

extra zoNNeboilers 

Als Wilde Ganzen akkoord gaat, beginnen we ook 

met een actie om geld in te zamelen voor drie extra 

zonnepanelen met boilers voor St. Thomas Hospital. 

Daar hebben we het afgelopen jaar vier panelen met 

boilers geïnstalleerd die zorgen voor heet water in 

het ziekenhuis.

Bij de oplevering daarvan bleek dat er eigenlijk nog 

een extra zonneboiler voor het ziekenhuis nodig was, 

plus eentje voor het bejaardenhuis en eentje voor het 

weeshuis. Ook dat zijn projecten van zuster Rexline 

van het St. Thomas Hospital. 

KORTKORTKORT 
ProjecteNreis doeN we sameN

De eerstvolgende projectenreis die begint op 14 

december 2013 belooft een bijzondere te worden. 

Amaidhi-voorzitter Peter Deurloo krijgt dan gezel-

schap van Bernadette Verbruggen van Future for 

Sale, onze Belgische zusterorganisatie. Ook een 

aantal vertegenwoordigers van Stichting Paulus 

Mundial, onze samenwerkingspartner in Wijchen, 

gaat in dezelfde periode naar India.

We hopen een aantal dingen gezamenlijk te kunnen 

doen. In ieder geval maken Peter en Bernadette de 

vliegreis samen en zijn ze een aantal dagen samen 

in Kamalapuram bij zuster Nirmala. Daar steunt 

Future for Sale een groot aantal kinderen bij hun 

basisschool-opleiding.  Amaidhi steunt er de  kliniek 

St Joseph’s Hospital en de gezondheidswerkers in de 

dorpen eromheen. 

Ook is het plan om de laatste week van ons verblijf 

samen een reis naar het zuiden van Tamil Nadu te 

maken waarbij ook moeder-overste Rita Michael van 

de Franciscan Sisters of St. Joseph zich wil aanslui-

ten.  Dat is de orde die onder meer het St. Thomas 

Hospital in Chennai, de Don Bosco School in PT 

Parru en het St. Joseph’s Hospital in Kamalapuram 

heeft opgezet. Alle drie ontvangen steun van 

Amaidhi.

Paulus Mundial heeft in Ongole in Andhra Pradesh 

een school gesticht. Ook geeft de stichting steun aan 

ons beurzenproject in PT Parru. 

bedaNKt

Tot slot: wij willen alle sponsoren, Wilde Ganzen, 

websitedesigner Bart Friso van ontwerpbureau 

Louman & Friso en accountant Jan Tuijp van BDO 

Camps Obers bedanken voor alle steun aan India 

via Amaidhi!

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

twitter: @amaidhi1   
facebook: 
facebook.com/StichtingAmaidhi


