
Het opvangproject voor straatkinderen 

Karunalaya timmert flink aan de weg en de 

Boskapel in Nijmegen timmert mee. In de 

kapel staat de adventsactie in het teken van 

de schooltassen die we nu al voor het negen-

tiende jaar sponsoren. Een tas met boeken, 

schriften en pennen voor 600 kinderen. Een 

steun in de rug om naar school te gaan.
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In Augustijns centrum de Boskapel in Nijmegen 

geven we een aantal keer een presentatie en 

wordt er voor de straatkinderen gecollecteerd. 

Onze vriend Peter Freijsen zingt raga’s om 

het kerkvolk in de juiste stemming te brengen. 

Schilder Theo Thier heeft mooie schilderijtjes ter 

beschikking gesteld om ten bate van het project 

te verkopen. We hebben de schilderijtjes op onze 

website gezet en u kunt er een bod op uitbren-

gen. Kijk op de site amaidhi.nl en bel 

024 3773520 als u belangstelling heeft.

De bezoekers van de oecumenische Leurdienst 

in februari 2019 hebben voor het schooljaar 

2019-2020 260 euro ingezameld. Wij kozen 

vanuit Amaidhi het thema ‘straatkinderen’ voor 

de viering en zochten met Riet Kalkers van de 

Leurvieringen de lezingen uit. Ook spraken we 

een overweging uit. 

Kringloopwinkel Vraag en aanbod in Wijchen 

doneerde 750 euro voor het schooltassenproject 

en de Kinop foundation 1500 euro. Normaal 

gesproken zijn de vormelingen van de Johannes 

XXIII Parochie in Weurt, Beuningen, Ewijk en 

Winssen voor het schooltassenproject actief. 

Omdat er geen vormsel was in 2019, heeft de 

parochie de opbrengst van enkele collectes 

gedoneerd: 1.110 euro. Kinderen en medewerkers 

van het jeugdschaaktoernooi Tinnen Roos in 

Millingen brachten in april 58 euro bijeen. 

We willen alle donateurs hartelijk danken! 

Voor het volgend schooljaar ziet het er voor de 

tassenactie ook goed uit. We noemden al de 

adventsactie van de Boskapel. De Twaalf apos-

telen Parochie in Wijchen heeft samen met een 

dirigent 425 euro geschonken. De Parochiële 

Caritas van de Johannes XXIII Parochie heeft 

toegezegd jaarlijks 1.000 euro te doneren. Een 

geweldig gebaar. We moeten ook steeds fondsen 

aanschrijven en de afgelopen 19 jaar hebben we 

zo’n beetje alle fondsen gehad. We konden geen 

nieuw fonds meer vinden. 
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In de afgelopen jaren hebben 

we het sponsorprogramma  

Don Bosco School van 50 kin-

deren naar 20 kinderen terug-

gebracht vanwege toenemen-

de schoolkosten. De tekorten 

hebben we kunnen opvangen 

door hogere sponsorbijdragen 

en de vorming van een over-

bruggingsfonds. Nu loopt het 

weer op rolletjes. Nog steeds 

betaalt elke sponsor 8 jaar 

lang hetzelfde bedrag. In het 

schooljaar 2019-2020 hebben 

daardoor 3 nieuwe 8-jarige 

meisjes kunnen beginnen 

met hun opleiding: Sharkita, 

Praneetha en Neela Veni. 

Enkele bestuursleden 

van Amaidhi steunen 

op persoonlijke titel 

projecten van de orga-

nisatie SAVE Trust 

in Guntur (Andhra 

Pradesh). Er is steun 

vanuit Nederland voor 

onderwijs en samen-

levingsopbouw. We 

steunen dit project niet 

vanuit donaties aan 

Amaidhi.

Het afgelopen jaar heeft Amaidhi bemiddeld voor 

fondsen voor de omscholing van 80 mijnwerkers-

vrouwen en verstrekking van nieuwe bestaans-

middelen aan deze groep. Stichting Overal gaf 

hier 5000 euro voor en het Willems Koop fonds 

1000 euro. 

40 mijnwerkerskinderen kregen schooltassen, 

uniformen, kleding en bijles voor 2 schooljaren 

van juni 2019 tot april 2021 door donaties van 

Stichting Casterenshoeve die in totaal daar 4.000 

euro voor beschikbaar stelt. 

De gehandicapte student Deelip Nutakki, kreeg 

geld voor scholing via het fonds Frangipani en 

particuliere giften. Hij is in april geslaagd voor 
Zo leven de mijnwerkers

In 2020 is er wel weer een vormsel in de 

Corneliuskerk van de Johannes XXII Parochie. 

Dan zamelen de vormelingen geld in. Daarvoor 

bedenken ze zelf allerlei creatieve manieren. 

Bestuursleden Juus, Peter, Dilia hebben een 

workshop gegeven over straatkinderen, kinderar-

beid en de schooltassen om de jongeren die het 

vormsel doen warm te maken. In december 2019 

zijn we ook weer welkom bij het  Tinnen Roos 

schaaktoernooi in Millingen. Verder hopen we dat 

Vraag en Aanbod onze projectaanvraag opnieuw 

positief beoordeelt.

Wilde Ganzen geeft ook voor deze actie weer een 

meerwaarde premie van 50%. Geweldig bedankt 

allemaal!

Niet alles loopt altijd op rolletjes. Dat blijkt 

bij de bouw van een winkel op het terrein van 

Karunalaya. Straatmeiden- en jongens van 15 

tot 18 jaar oud gaan daar stage lopen en een 

beroep leren. Het geld is binnen en de plannen 

zijn klaar. Eigenlijk had directeur Paul Sunder 

Singh van Karunalaya de winkel afgelopen jaar 

willen bouwen.Maar de Indiase bureaucratie 

gooit roet in het eten. Paul wacht nog steeds op 

goedkeuring van zijn bouwplan door de overheid. 

Hij is gefrustreerd over deze vertraging die ook 

te maken heeft met verkiezingen die het nodige 

overhoop hebben gehaald. Daardoor was er drie 

maanden lang niemand bij het departement waar 

hij afhankelijk van is, bereikbaar. Daarna kwamen 

de ambtenaren met een nieuwe eis: Karunalaya 

moet zijn dierenverblijf afbreken. Anders komt er 

geen toestemming voor de bouw. Dat heeft Paul 

nu gedaan. De overheid komt steeds met een 

nieuwe eis. En steeds schuift de bouw daardoor 

maanden op.  

We hebben goede hoop dat het er in 2020 toch 

van gaat komen. Dit project krijgt steun van 

Stichting Overal (kringloopwinkel in Nijmegen), 

Boeken Steunen Mensen (tweedehands boeken 

voor het goede doel) en Wilde Ganzen. 
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IETS TOE?
Het bestuur van Amaidhi vindt dat steun aan projecten in principe eindig is. Als een 

project op eigen benen kan staat, hoeven wij er niet meer aan bij te dragen. Het kan 

ook zijn dat een project dubbel werk doet. Dat laatste onderzoeken we bij St. Joseph’s 

Hospital, de kliniek van de Franciscaanse zusters in Kamalapuram.

En er is meer op komst. Want in april 2020 stude-

ren 9 meisjes die we nu sponsoren af. Daardoor 

kunnen in juni, bij het begin van het schooljaar 

2020-2021 in principe 9 nieuwe meisjes starten. 

Voor 6 meisjes hebben zich al sponsors gemeld. 

Voor 3 meisjes zoeken we nog een sponsor. 

Dus, wilt u  een arm 8 jarig meisje een betere 

toekomst geven door haar Engelstalige opleiding 

gedurende 8 jaar te sponsoren? U betaalt dan 

200 euro per jaar. Dit bedrag blijft 8 jaar hetzelf-

de. Kunt u 100 euro per jaar betalen dan zoeken 

we een tweede sponsor voor ‘uw’ meisje. U krijgt 

een profiel met achtergrond gegevens en per jaar 

2 rapporten, 2  foto’s en een kerstbrief.

Maar het belangrijkste dat u krijgt is een goed 

gevoel door echt bij te dragen aan de toekomst 

van een meisje.

Binnenkort renoveert de school muren, water-

leiding, tegels, computerlokaal en toiletten. Ook 

schaft ze boeken aan voor computerles, wiskunde 

en maatschappijleer. Wilde Ganzen draagt hier-

aan bij via een meerwaardepremie van 50 %. Er is 

zo 7.824 euro bijeengebracht. 

In januari gaf muziekgroep Gloed een prachtig 

concert in de kapel van huize Joachim en Anna. 

Dit bracht 331 euro op. Het Fonds Emmaus 

Bilthoven doneerde 1.000 euro voor de school-

boeken. Hartelijk dank!

KORTKORTKORT 
Clowns without borders 

is een gezelschap van 

clowns uit Duitsland en 

Zwitserland die optreden 

bij projecten in de hele 

wereld. De clowns en acro-

baten traden 10 december 

2019 op bij het straatkin-

derenproject Karunalaya 

en op 11 december bij 

het opvanghuis van SIP. 

https://clownswithoutbor-

ders.org/

Wij steunen deze kliniek  al zo’n twintig jaar. Eerst 

met tal van reparaties en aanschaf van inventaris 

en apparatuur. Later vooral door aanschaf van 

medicijnen en steun aan de gezondheidswerkers 

die basiszorg geven aan bewoners van twintig 

dorpjes in de omgeving (samen zo’n 20.000 dor-

pelingen). 

We begonnen toen sr. Nirmala er de scep-

ter zwaaide. Zij werd opgevolgd door sr. Leo 

Josephine en zij op haar beurt weer door 

Malou van den berg, een rotterdaMse fotografe, heeft  foto’s gemaakt in het kinderhuis van Sip. 

Daar worden kinderen met aids/hiv en kinderen van ouders met aids opgevangen. Zij wil in 2020 met 

Amaidhi ten bate van SIP een expositie houden. We informeren u hier nog over. Op haar website zijn 

lopende en afgesloten exposities te bekijken. Info: www.malouvandenberg.com

6 vwo en in juni gestart met een vierjarige 

bacheloropleiding elektrotechniek. Frangipani 

doneert 3 jaar lang 314 euro en dat bedrag wordt 

aangevuld met prive giften. Het vierde jaar van de 

opleiding betaalt SAVE Trust zelf.

De gehandicapte student Venkat Sai rondde in 

april het eerste jaar van een driejarige bachelor 

ICT af. Hij is nu bezig aan zijn tweede jaar. Een 

fonds dat graag anoniem doneert betaalt voor 

zijn opleiding. 

SAVE Trust wil een scholingscentrum met hierin 

een gemeenschapshal bouwen. Hier gaan mijn-

werkerskinderen logeren en dan krijgen ze er 

bijles. Het is een investering in hun toekomst 

omdat deze kinderen nu van hun ouders kinder-

arbeid in de mijnen moeten verrichten. SAVE 

Trust bereikt jaarlijks 1500-2000 dorpelingen uit 

25 dorpen. Die krijgen in dit centrum cursussen. 

Nu worden die in de open lucht gegeven. SAVE 

Trust geeft er straks educatie op het gebied van 

rechten van vrouwen en kinderen. Ze runt er 

zelfhulpgroepen en beroepsomscholing. Stichting 

Zijn heeft met SAVE Trust hierover gesproken en 

wil dit project ondersteunen. 

sr. Kumarifell. Sinds deze laatste zuster in 

Kamalapuram actief is, is het aantal gezondheids-

werkers teruggebracht van 10 naar 3.  De belang-

rijkste reden om dit aantal in te krimpen, is dat 

het regeringsziekenhuis steeds betere zorg levert. 

Maar is het dan niet beter om een punt achter het 

project te zetten?  Amaidhi gaat  in mei 2020 met 

sr Kumari evalueren of het zin heeft dat wij de 

medicatie, verbandmaterialen en vergoeding voor 

de gezondheidswerkers nog blijven betalen. 

Clowns without Borders treedt op 
in de vissershaven Bij karunalaya.
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siP MeMorial trust: bouwt komend jaar, 2020, de  

begane grond van zijn nieuwe gebouw af. SIP heeft 

zelf een grote donatie via Milaap binnengehaald, 

een werknemersplatform in India. Amaidhi gaf 

voor deze bouwactiviteiten eerder al enkele tien-

duizenden euro’s. De bouw werd hervat afgelopen 

februari. Voor dit project kwam 150 euro binnen van 

een donateur uit Leende die een familiereünie hield. 

Bedankt!

in 2018 heeft een MeisjesteaM van zwerfkinderen 

van karunalaya Meegedaan aan de international 

gaMes for street Children in Moskou. Jamillah 

van der Hulst van Jaja filmproductions heeft hier 

een film over gemaakt ‘Street kids united 3 -  the 

road to Moscow’. De film is bekroond op 3 filmfes-

tivals.

In april 2019 heeft het straatkinderenteam India 

weer vertegenwoordigd op deze International 

Games. Toen is het wereldkampioen cricket gewor-

den. 

de gePlande reParatie van daken in een sloPPen-

wijk in de buurt van karunalaya gaat niet door. 

De daken werden beschadigd door een cycloon. De 

bewoners konden het niet eens worden over een 

eerlijke verdeling van het geld. Een gulle donateur uit 

Rijssen gaf 1.000 euro voor dit project. Dat geld ging 

in overleg naar renovatie van de Don Bosco School 

in PT Parru.

we waChten nog oP een goed voorstel voor de 

wateroPvang of installatie van zonnePanelen bij 

het st. thoMas hosPital.

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 

Catherine de Wit, die gratis onze jaarreke-

ning verzorgen.

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN

WWW.AMAIDHI.NLWWW.AMAIDHI.NL

KORTKORTKORT 
tWitter: @amaidhi1  |  kijk ook eens op onze faceBookpagina: zoek op stichting amaidhi

Noori Saleem bij 
de inwijding van 
de bouwlocatie.

de straatkinderen Zijn wereldkampioen CriCket geworden.


