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In september hebben de Verenigde Naties de duurzame ontwik-

kelingsdoelen vastgesteld. Het zijn de opvolgers van de milleni-

umdoelen (2000-2015). Maar liefst 17 doelstellingen zijn vast-

gesteld die in 2030 zouden moeten zijn gehaald. Volgens een 

wereldwijd netwerk van burgerorganisaties, die zich verenigd 

hebben onder de vlag United Nations Major Groups (UNMG), 

is het te gemakkelijk om de doelen te omzeilen. Tot het UNMG 

behoren onder andere groepen die werken op het gebied van 

vrouwen, kinderen en jongeren, mensenrechtengroepen, vakbonden, lokale autoriteiten, vrijwilligers en 

mensen met een handicap. Ook Amnesty International maakt deel uit van de UNMG. De zeventien 

werelddoelen gaan over een reeks sociaal-economische kwesties, zoals armoede, honger, gendergelijk-

heid, duurzame ontwikkeling, volledige werkgelegenheid, kwaliteitsonderwijs, wereldwijd bestuur, men-

senrechten, klimaatverandering en duurzame energie voor iedereen.

Tinnen RoosToeRnooi

Schaakvereniging Millingen houdt in december weer 

een jeugdschaaktoernooi, het Tinnen Roostoernooi. 

Van het inschrijfgeld wordt nu al een aantal jaren 

op rij een euro per deelnemer gedoneerd voor 

Karunalaya. Ook staat er een collectebus waarin 

mensen hun donaties kwijt kunnen. Vorig jaar 

leverde dat het mooie bedrag van 159 euro op. Dit 

is bereikt via de bemiddeling van Ton Huybregts. 

Hij is oud-bestuurslid van Amaidhi en actief in de 

Millingse schaakclub. Het opgehaalde geld wordt 

besteed aan de aanschaf van schoolrugzakken met 

boeken, schriften en pennen. Voor straatkinderen, 

kinderen uit de sloppenwijk en kinderen die met hun 

gezin op de stoep wonen (pavement dwellers). 

nog meeR schoolRugzakken-acTie 

Voor hetzelfde project met de schoolrugzakken 

begint binnenkort weer de jaarlijkse actie in de 

Beuningse Corneliuskerk. Een nieuwe groep kinderen 

gaat dan de voorbereidingen doen voor hun vormsel. 

kOrtkOrtkOrt 
Ze krijgen daarbij de steun van de vormselwerk-

groep. Eén onderdeel van de voorbereiding en de 

uiteindelijke vormselviering in de kerk is de actie 

voor straatkinderen. Amaidhi houdt onder meer 

een workshop waar bestuursleden Juus van Haren, 

Nathalie de Haan, Dylia Hunsche en Peter Deurloo 

hun medewerking aan verlenen. 

De vormelingen zamelen zelf geld in voor het pro-

ject, maar ook de opbrengst van een aantal collectes 

komt aan de straatkinderen ten goede.

uiTgave sTichTing hisToRisch Besef 

Beuningen

Bestuursvoorzitter Peter Deurloo schrijft een boek 

over de geschiedenis van Weurt, Beuningen, Ewijk 

en Winssen voor de Stichting Historisch Besef 

Beuningen. Die stort voor dit werk een bedrag van 

1.000 euro op de rekening van Amaidhi. Daarnaast 

komt er ook een nog nader vast te stellen bedrag 

per verkocht boek ten goede aan Amaihdi. Dit geld 

wordt ook besteed aan het schooltassenproject. Het 

boek zal in de loop van 2016 verschijnen. 

vRaag en aanBod

De Wijchense kringloopwinkel Vraag en Aanbod 

doneerde in 2015 500 euro voor dit project. Het was 

het tweede jaar op rij dat we deze prachtige bijdrage 

mochten ontvangen.

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	en	haar	website

•	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

Hoe kunt u Amaidhi steunen?

Maak	een	donatie	over	op	ons	 

rekeningnummer:

IBAN:	NL76RABO0167944681

o.v.v.	Stichting	Amaidhi	in	Nijmegen.

Onze	jaarrekening	wordt	gratis	opgemaakt	

door	BDO,	met	dank	aan	JanTuijp.

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt 

door:	Louman	&	Friso	Ontwerpbureau,	

Nijmegen. 

OMDAT	ALLE	KLEINE	BEETJES	HELPEN

www.amaidhi.nl

Wilde Ganzen steunt onze projecten

PAUL 
SUNDEr 
SING OP 
BEZOEk

Nieuwsbrief per e-mail? Stuur ons een mailtje: info@amaidhi.nl en help ons portokosten te besparen!

WWW.AMAIDHI.NL

Paul Sunder Singh, de directeur van 

Karunalaya, bracht medio september een blik-

sembezoek aan Nederland. Hij was ook te gast 

bij Stichting Amaidhi en bezocht onder meer 

de Corneliusparochie in Beuningen. 

Paul	bezocht	eerst	Engeland	waar	hij	sprak	met	

de	organisatoren	van	het	WK	voetbal	voor	straat-

kinderen	en	Amnesty	International.	Hij	werd	in	

Nederland	verwelkomd	door	Henk	Krabben	van	

de	Rotary	Achterhoek.	Die	bracht	Paul	op	16	

september	naar	Nijmegen	waar	hij	overnachtte	

bij	Peter	Deurloo	en	Dilia	Hunsche	van	Amaidhi.	

Hij	bezocht	‘s	middags	het	fruitteeltbedrijf	van	

de	familie	Winnemuller	in	Weurt.	Hun	zoon	Dirk	

bezocht Karunalaya afgelopen zomer. 

Na	een	Indiaas	diner,	samen	met	een	aantal	

bestuursleden,	werd	Paul	’s	avonds	ontvangen	

in	Beuningen.	Daar	voeren	de	vormelingen	van	

de	Corneliusparochie	al	vele	jaren	actie	voor	

hun	leeftijdgenoten	in	Chennai.	Paul	had	een	

trofee	bij	zich	voor	pastor	Harry	van	Doorn	en	de	

vormselwerkgroep	van	de	Corneliusparochie	om	

zijn	dankbaarheid	voor	de	vele	jaren	van	steun	te	

tonen.

Hij	vertelde	uitgebreid	over	het	werk	van	

Karunalaya aan de aanwezigen en toonde een 

filmpje	over	de	deelname	van	zijn	straatkinderen	

aan	het	WK	voetbal	voor	straatkinderen	in	Rio	de	

Janeiro.	In	Beuningen	wordt	al	vijftien	jaar	actie	

gevoerd	voor	de	kinderen	van	Karunalaya.	Dat	

zijn straatkinderen (kinderen die zijn weggelopen 

van	huis)	en	kinderen	die	met	hun	ouders	in	

hutjes langs de straat wonen. Van het ingeza-

melde	geld	koopt	Paul	steeds	schooltassen	met	

boeken,	schriften	en	pennen	voor	deze	kinderen.	

Dilia	en	Peter	hebben	Paul	op	17	september	

naar Utrecht gebracht waar hij een meeting had 

met medefinancieringsorganisatie Icco. Dat 

bezoek was geregeld door Stichting Karunalaya 

Nederland.	Waarschijnlijk	gaat	het	Icco-

onderdeel	Impulsis	een	educatieproject	van	

Karunalaya	steunen:	training	in	leiderschap	en	

sociale	omgangsvormen	voor	straatkinderen.	

Paul	vertelde	bij	Impulsis	ook	kort	over	zijn	

plan om een supermarktje te bouwen op het 

terrein	van	het	opvanghuis	voor	straatkin-

deren. Daar worden straatkinderen die niet 

naar school kunnen of willen dan opgeleid 

tot	winkelbediendes	en	vinden	ze	een	baan.	

Bovendien	genereert	de	supermarkt	inkom-

sten	voor	Karunalaya.	Stichting	Amaidhi	wil	

graag	bijdragen	aan	de	totstandkoming	van	

dit project. 

twitter: @amaidhi1  
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op Stichting Amaidhi
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Mijn	naam	is	Dirk,	ik	ben	17	jaar	oud.	Deze	

zomervakantie	ben	ik	voor	enkele	weken	naar	

India	geweest.	Ik	heb	daar	op	één	van	de	projec-

ten,	van	Amaidhi,	vrijwilligerswerk	gedaan.	

Het	was	voor	mij	een	zeer	bijzondere	ervaring.	Ik	

ben	er	anders	door	gaan	kijken	naar	mijn	leven	

Amaidhi-bestuursleden Corrie en Jan Vincent 

hebben de afgelopen jaren een groot bedrag 

ingezameld voor de bouw van een nieuw 

opvanghuis voor kinderen. Het gaat om kinde-

ren met hiv/aids en jongeren wier ouders door 

die ziekte zijn getroffen. Die bouwoperatie 

kwam veel minder gemakkelijk van de grond 

dan wij verwachtten. Tijdens een projectbezoek 

in december, moet duidelijk worden of het pro-

ject doorgang kan vinden. 

Dan gaan Corrie en Jan naar India en brengen ze 

een	bezoek	aan	Noori	Saleem,	de	vrouw	die	het	

opvanghuis	SIP	Memorial	Home	leidt.	Zij	bege-

leidt	de	kinderen,	samen	met	een	aantal	vrijwil-

ligers. Dat gebeurt nu in een gehuurd pand. Inzet 

van	SIP	en	Amaidhi	is	om	een	nieuw	opvanghuis	

te	bouwen	dat	eigendom	wordt	van	het	SIP	en	

ook meer ruimte biedt aan de kinderen.

SIP	kreeg	eerder	een	stuk	land	geschonken	en	

wilde	daar	een	nieuw	gebouw	neerzetten.	Tijdens	

een	projectbezoek,	een	kleine	twee	jaar	geleden,	

bleek	echter	dat	dit	stuk	land	ongeschikt	is:	het	

ligt	te	ver	van	de	stad	in	een	open	gebied,	ver	van	

Zuster Rexline, dokter en 

hoofd van het St.Thomas 

Hospital in Chennai 

heeft een aantal jaar 

geleden een bejaarden-

huis gebouwd in Chembarambakkam, een stuk 

buiten de stad. Dat huis wil ze nu uitbreiden 

met een nieuwe vleugel. Amaidhi heeft geld 

gedoneerd voor de inrichting van dit nieuwe 

gedeelte.

Onze	partner	bij	steun	aan	het	St.	Thomas	

Hospital	was	de	afgelopen	jaren	steeds	de	ver-

eniging	Yaluva.	Die	heeft	haar	werkzaamheden	

beëindigd.	Maar	ze	kreeg	op	de	valreep	nog	een	

nalatenschap.	Dat	geld	geeft	Yaluva	aan	zuster	

Rexline	voor	de	bouw	van	de	nieuwe	vleugel	met	

seniorenappartementen.

Jarenlang steunden wij het werk van sister 

Nirmala in de kliniek St. Joseph’s Hospital in 

Kamalapuram (Andhra Pradesh). Zij is inmid-

dels overgeplaatst naar een andere vestiging 

van de franciscaanse zusters. Maar haar opvol-

ger, sister Leo Josephine, zet Nirmala’s werk-

zaamheden voort. Amaidhi blijft hier de tien 

gezondheidswerkers (health workers) steunen 

die laagdrempelige zorg in de dorpen verlenen. 

Helaas gaat niet steeds alles goed. Vier meis-

jes die met een beurs uit Nederland Engelstalig 

basisonderwijs volgden op de Don Bosco 

School in PT Parru zijn van deze school ver-

trokken. Goed nieuws: de andere 47 leerlingen 

zijn wel doorgegaan. En drie open plaatsen zijn 

al weer opgevuld.

DIrk WINNEMULLEr IN INDIA

EEN DOOrStArt 
BIJ SIP?

STEUN IN DE RUG VOOR 
BEJAARDENHUIS 

hier.	Ik	heb	er	twee	dingen	geleerd:	als	mens	heb	

je	een	verantwoording	voor	de	mindere	in	de	

samenleving,	daarnaast	moeten	we	blij	zijn	met	

wat we hebben. De Indiërs hebben me laten zien 

dat je ook gelukkig kunt zijn met zeer weinig. 

Ik	heb	tijdens	mijn	verblijf	geen	droevig	gezicht	

gezien. Ze lachen altijd naar je en helpen elkaar 

waar mogelijk. Daar zouden wij nog wel eens 

wat	van	kunnen	leren.	Ik	had,	voordat	ik	vertrok,	

€600,-	opgehaald.	Dit	geld	zal,	in	overleg	met	

Paul	Sunder	Singh,	worden	besteed	aan	het	

bouwen	van	een	wateropslag.	Het	grondwater	is	

namelijk	vervuild.	Daardoor	kunnen	zij	het	niet	

meer drinken of zich er mee wassen. Met dat 

geld kunnen ze straks weer schoon water drinken 

uit de kraan en zich weer fatsoenlijk wassen. Nu 

wordt	het	water	één	keer	per	week	afgeleverd	in	

grote	vaten.	Ik	heb	het	watergebrek	aan	den	lijve	

ondervonden.	Zo	kon	ik	mijn	WC	niet	doorspoe-

len.	Dat	geeft	na	verloop	van	tijd	een	niet	al	te	

frisse	geur.	De	reis	heeft	mij	veel	geleerd	over	

hoe gelukkig wij eigenlijk zijn en hoe triest het is 

dat maar enkele mensen dit door hebben. Ik ben 

zeker	nog	van	plan	om	terug	te	gaan.	Maar	eerst	

mijn studie afmaken. Ik kan dan misschien nog 

wel	meer	voor	hen	betekenen.

medische	voorzieningen	en	scholen.	Terwijl	de	

kinderen juist regelmatig een dokter moeten zien 

en	ook	allen	naar	school	gaan.	Bovendien	was	er	

daar	onvoldoende	plek	om	alle	kinderen	te	huis-

vesten.	SIP	zou	dan	dus	alsnog	ook	het	gehuurde	

pand	moeten	aanhouden.	Dat	vond	Stichting	

Amaidhi een ongewenste situatie.

Amaidhi	heeft	SIP	gevraagd	een	ander	terrein	te	

zoeken	en	een	aangepast	projectvoorstel	te	schrij-

ven.	SIP	lijkt	erin	geslaagd	voldoende	financiën	

te	vinden	om	een	ander	stuk	bouwland	te	kopen.	

Nu	vragen	we	aan	SIP	een	nieuw	projectvoorstel	

te	schrijven	en	een	nieuw	bouwplan	te	maken.	

Tijdens	het	projectbezoek	van	Corrie	en	Jan	zal	

moeten	blijken	of	de	bouwgrond	voldoet	aan	

onze	voorwaarden	en	of	het	nieuwe	plan	levens-

vatbaar	is.	Dan	zouden	we	het	project	alsnog	

kunnen afronden.

LEO JOSEPHINE 
GAAT DOOR 
IN KAMALA-
PURAM

Voor	een	vergoeding	aan	deze	gezondheids-

werkers	en	geld	voor	de	medicijnen	die	ze	uitde-

len,	heeft	Amaidhi	geld	overgemaakt.	Daarnaast	

vroeg	sister	Leo	Josephine	een	bijdrage	voor	een	

medische	centrifuge	en	laboratoriumtests	voor	

bijvoorbeeld	zwangerschap	en	diabetes.	Ook	daar	

heeft	Stichting	Amaidhi	geld	voor	gedoneerd.	 

Het	gaat	om	een	bedrag	van	in	totaal	3.450	euro.	

IN CONtACt 
MEt SCHOOL-
kINDErEN

Het	idee	is	dat	deze	nieuwe	onderkomens	luxe	

worden	uitgevoerd	om	zo	rijke	senioren	aan	te	

trekken.	Die	betalen	meer	voor	hun	verblijf	daar	

dan	de	bejaarden	die	er	nu	al	wonen.	Rexline	wil	

zo	de	rijken	mede	laten	betalen	voor	de	zorg	aan	

de armen. Datzelfde principe past ze toe in het 

St.	Thomas	Hospital.	Voor	de	luxe	kamers	daar	

betalen	rijke	patiënten	extra.	Dat	geld	komt	ver-

volgens	ten	goede	aan	de	goedkope	gezondheids-

zorg aan armeren. 

Stichting	Amaidhi	heeft	als	voorwaarde	voor	

steun	gesteld	dat	het	geld,	6.000	euro	(ook)	

aan	voorzieningen	voor	de	arme	bewoners	van	

het	rusthuis	wordt	besteed.	Het	Amaidhi	geld	is	

besteed	aan	stoelen,	kasten,	beddenlakens,	een	

koelkast	een	tv	en	apparatuur	voor	de	fysiothera-

peut	(oa	een	echo-apparaat).

Dat	de	meisjes	afhaakten,	heeft	niets	te	maken	

met	hun	motivatie	om	te	leren.	Een	van	de	meis-

jes trouwde. Dat trouwplan was er zelfs twee jaar 

geleden	al,	maar	toen	konden	de	zusters	die	de	

Don	Bosco	School	runnen	er	een	stokje	voor	ste-

ken. Dit maal ging het huwelijk wel door. 

Twee	andere	meisjes	die	niet	meer	op	school	

verschenen,	bezoeken	nu	een	overheidsschool.	

Het	vierde	meisje	verscheen	niet	meer	op	school	

omdat	haar	ouders	naar	een	andere	regio	ver-

huisden.	De	ouders	van	de	leerlingen	zijn	vaak	

dagloners	(koelies)	die	naar	een	ander	gebied	

vertrekken	als	ze	in	hun	woonplaats	geen	klusjes	

meer	kunnen	vinden.	

Inmiddels	verschijnen	er	steeds	regelmatiger	

berichten	van	de	meisjes	op	de	Facebookpagina	

die	ze	daar	speciaal	voor	hebben	geopend.	Vooral	

de	fotoalbums	zijn	zeer	kleurrijk	en	de	moeite	van	

het	bekijken	waard.	Voor	mensen	op	facebook:	

zoek	naar	de	pagina	‘amaidhiptparru’	en	doe	mee	

aan de uitwisseling!

Wie	ook	een	meisje	wil	steunen	in	haar	opleiding	

en	zo	een	goede	start	aan	haar	leven	wil	geven,	is	

zeer	welkom.	We	vragen	van	donateurs	het	com-

mitment	om	acht	jaar	lang	te	blijven	sponsoren,	

de opleiding duurt namelijk acht jaar. De meisjes 

beginnen	in	grade	3	en	volgen	de	opleiding	tot	

en	met	grade	10.	Die	grades	worden	in	India	ook	

standards	genoemd.	Wanneer	de	meisjes	aan	het	

einde	van	grade	10	hun	opleiding	afronden,	zijn	

ze	ongeveer	16	jaar	oud.	

De	kosten	bedragen	135	euro	per	jaar.	De	meis-

jes komen uit gezinnen die te arm zijn om het 

schoolgeld te betalen. Sommige gezinnen hebben 

zo weinig inkomen dat het schoolgeld een kwart 

of	meer	van	hun	jaarinkomen	beslaat.	


