
We komen op televisie! We willen 

voor St. Thomas Hospital in Chennai 

(de hoofdstad van Tamil Nadu) een 

wateropvang realiseren. Wilde Ganzen 

besteedt op 20 december aandacht aan 

dit project in haar tv-programma bij de 

omroep IKON (NPO2 om 13.00 uur).

NieuwsbriefDecember 2020

MOEILIJKE TIJDEN OP KOMST

ALLEMAAL KIJKEN

CORONAHULP

DON BOOSCO SCHOOL 

KARUNALAYA'S SCHOOLTASSEN 

ST THOMAS HOSPITAL

ST JOSEPH'S HOSPITAL 

SAVE TRUST

CYCLOON IN CHENNAI

EXPOSITIE

KORTE BERICHTEN

COLOFON

IN DEZE NIEUWSBRIEF

De Indiase regering 

maakt het inheemse 

liefdadige organisaties 

(NGO’s) steeds lastiger 

om geld te ontvangen 

uit het buitenland. 

Het kan betekenen dat 

Amaidhi over enkele 

jaren geen geld meer 

naar zijn projectpartners 

kan overmaken.

ALLEMAAL KIJKEN

“Die regulator is een nieuwe gedachte”, schrijft 

Paul. “Die komt er waarschijnlijk niet meteen, 

maar wel over een tijdje. De regering wil de 

financiering van NGO’s stoppen. Ze gaat enorm 

tekeer tegen de NGO’s.”

Volgens Paul is het nu nog mogelijk geld te 

sturen vanuit Nederland zonder dat de regering 

er beslag op legt. Hij houdt in de gaten hoe de 

zaak zich ontwikkelt. Hij ziet dat de repressie 

steeds een stapje verder gaat. “De officieuze 

intentie van de regering is het tegenwerken 

van andere religies dan het hindoeïsme”, 

schrijft hij. “Stilzwijgend moedigt de regering 

Hindoe-NGO’s aan en steunt ze financieel met 

overheidsfondsen. Ook de gerechtshoven laten 

steeds meer de oren hangen naar deze hindoe-

nationalistische regeringspolitiek.”

Paul ziet moeilijke tijden opdoemen. “In Tamil 

Nadu (de deelstaat waar Chennai de hoofdstad 

van is) is de politiek van oudsher gebaseerd 

op de Dravidische ideologie. Die gaat uit van 

gelijkheid, emancipatie en ontwikkeling zon-

der discriminatie. Daardoor is het zuiden ook 

ontwikkelder dan het noorden van India. Het 

noorden kent meer polarisatie, gebaseerd op 

het Hindoeïsme en religieus fanatisme. Al heel 

lang worden daar andere religies vervolgd. Er 

is een heksenjacht op mensen die rundvlees 

eten of verhandelen. Die ideologie wordt nu 

ook heel sterk gepusht in het zuiden, vooral in 

Tamil Nadu. Ze zetten aan tot religieus geweld 

en onrust om de bevolking te verdelen en stem-

men te winnen. Uiteindelijk wil Modi van India 

een hindoeïstisch land maken in plaats van een 

seculiere staat. Zijn agenda is om de grondwet 

te wijzigen.”

Paul denkt dat zelfs een steeds hogere scho-

lingsgraad van de Indiase bevolking deze trend 

niet kan keren. “We zien dat ook goed opgeleide 

mensen allerlei insinuaties verspreiden via soci-

ale media en whatsapp-groepen. Ze vallen niet-

Hindoes aan zonder enige provocatie. De bevol-

king kijkt op tegen mensen met geld en macht. 

Ze hebben niet door wat hun agenda is.”

Officieel voert de regering 

strengere regels voor het ont-

vangen van buitenlands geld 

in om fraude op te sporen 

en misstanden aan te pak-

ken. De werkelijke redenen 

zijn volgens ons hele andere. 

De Indiase overheid is allergisch voor critici die 

verandering willen brengen op het gebied van 

mensenrechten. Organisaties die strijden tegen 

het kastensysteem, kinderarbeid, gelijkberechti-

ging van vrouwen en de lhbti-gemeenschap ziet 

ze liever gaan dan komen.

Het hindoe-nationalisme van de regering Modi 

wordt steeds extremer. Christelijke, islamitische 

en ongebonden NGO’s worden extra hard aan-

gepakt. Hindoeïstische NGO’s worden ontzien. 

Onze projectpartners hebben allen een link 

met het christendom en met het opkomen voor 

mensenrechten.

Een voorbeeld van wat ons als Amaidhi te wach-

ten kan staan, is het financieel uitschakelen van 

Amnesty International door Delhi. De organisa-

tie ziet zich daardoor gedwongen haar werk in 

India te staken.   

Volgens Paul Sunder Singh, directeur van 

Karunalaya en advocaat, heeft de regering Modi 

duidelijk de intentie om NGO’s die opkomen 

voor mensenrechten het zwijgen op te leggen. 

De regels worden volgens hem steeds verder 

verscherpt en kunnen zelfs leiden tot het illegaal 

verklaren van bepaalde NGO’s. Er is ook sprake 

van het instellen van een regulator, een soort 

‘NGO-waakhond’ door de regering.

MOEILIJKE
TIJDENOP
KOMST
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De coronapandemie richt ravage aan in India met een hoge tol aan doden, zieken en 

mensen die verder wegzinken in armoede. Onze projectpartners proberen de noden 

in hun omgeving te lenigen. Amaidhi heeft daar geld voor beschikbaar gesteld.

CORONA
HULP

Voor St. Thomas Hospital, het armenzieken-

huis van dr. sr. Mary Rexline hebben we geld 

gegeven voor beschermende materialen voor 

het personeel. Zoals mondkapjes, schorten, 

maskers en handschoenen. Ook is er medicatie 

van gekocht, zoals virusremmers, antibiotica 

e.d. en, zuurstof en andere benodigdheden voor 

beademing.

Dit coronaproject is in 3 fases uitgevoerd. In 

de eerste fase hebben we 11.969 euro overge-

maakt. Dit is bijeen gezameld door ZWO van 

Ontmoetingskerk Rijssen (¤ 1500,-), Stichting 

Thomas Bouwprojecten (¤ 1000,-) en individu-

ele donateurs (¤ 490,-). Wilde Ganzen heeft het 

bedrag verdubbeld tot ¤ 5985,-. In een tweede 

fase is nog eens 470 euro overgemaakt van 

donateursgiften. In de derde fase is ¤ 790,- 

geschonken voor hulp aan schoonmakers en 

ander laaggeschoold personeel van het zieken-

huis.

De congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph 

in Chennai ontving van ons ¤ 1.000,-, bijeenge-

bracht door individuele donateurs. De congre-

gatie kocht voedselpakketten voor coronaslacht-

offers die dagelijks bedelen aan de poort bij het 

hoofdkwartier.  

Onder deze congregatie valt 

onder meer het St. Thomas 

Hospital en de Don Bosco 

School. Aan die school heeft 

Amaidhi ¤ 790,- gedoneerd. 

Daarvoor heeft ze rijst-

pakketten aangeschaft voor 

31 docenten en ander perso-

neel en voor 32 arme gezinnen 

van leerlingen.

Tot slot is ¤ 500,- 

overgemaakt aan het 

SIP Memorial Home, 

het opvanghuis voor 

kinderen met AIDS/

HIV voor voeding 

en andere benodigd-

heden vanwege de coronacrisis. Het 

straatkinderenproject Karunalaya kreeg 

voldoende fondsen binnen van andere 

donoren.

De lockdown in India bestaat al sinds 

halverwege maart. De scholen waren 

sindsdien helemaal gesloten. De 

hoogste klassen gaan in de deelstaat 

Andhra Pradesh sinds kort weer naar 

school. De lagere klassen volgen snel. 

In Andhra Pradesh bevinden zich onze 

projecten St Joseph’s Hospital, Don 

Bosco School en Save Trust.

In Tamil Nadu waren de scholen bij 

publicatie van deze nieuwsbrief alle-

maal nog dicht. De verwachting is dat 

ze ieder moment weer opengaan. In die 

deelstaat bevinden zich het kinderhuis van SIP, 

de straatkinderenopvang Karunalaya en  

St. Thomas Hospital.

De lockdown houdt in dat je ’s ochtends een 

aantal uren inkopen mag doen en werken. De 

rest van de dag moet iedereen thuisblijven. Voor 

de mensen die op straat leven, zijn delen van de 

straten afgezet. De lockdown heeft met name 

de mensen met de laagste inkomens, zoals 

riksha-chauffeurs, mensen met voedselkarretjes, 

schoenpoetsers en vuilsorteerders, getroffen. 

Vanwege oplopende schulden zijn veel mensen 

gaan bedelen. Doordat de scholen gesloten zijn 

lopen kinderen hun gratis schoolmaaltijd mis. 

De media berichten al maanden over de toe-

name van het aantal bedelende kinderen.

De docenten hebben maandenlang geen salaris 

gehad. Ze zoeken bijbanen om het hoofd boven 

water te houden. De Fransiscan Sisters heeft de 

docenten van de Don Bosco school gedeeltelijk 

doorbetaald hoewel er dus maandenlang geen 

schoolgelden binnen zijn gekomen.

Veel arbeidsmigranten liepen in de zomer mas-

saal terug naar hun thuisstaat, vaak dagenlang 

zonder voeding, met kinderen op de arm. Deze 

mensenmassa’s zorgden ook weer voor ver-

spreiding van het virus naar de dorpen. 

SAVE Trust heeft voor hen een project opgezet 

(zie verder in deze nieuwsbrief).

Veel mensen zijn ongeletterd of hebben geen 

toegang tot de media. Politie-agenten proberen 

hen uitleg te geven over de pandemie, social 

distancing en het dragen van mondkapjes. Maar 

er is nog steeds veel onbegrip en onwetendheid 

onder arme mensen.

CORONA, ST THOMAS HOSPITAL

CORONAHULP



 STICHTING AMAIDI • DECEMBER 2020

DONBOSCOSCHOOL 
Ondanks de sluiting van de Don Bosco 

School in PT Parru vanwege de corona-

lockdown hebben ze daar niet stilgezeten. 

De afgelopen tijd is de school opgeknapt 

met steun van Amaidhi. Ook zijn er extra 

computer materiaal en lesboeken aange-

schaft.

De kranen in de toiletten zijn gerepareerd, 

tegels zijn vervangen en de muren zijn 

ge schilderd.

MET MONDKAPJES IN DE KLAS

Het fonds Emmaus Bilthoven doneerde 

¤ 1000,- voor schoolboeken. Het totale project 

kostte ¤ 7.647,-. Om dat bedrag te bereiken, gaf 

Wilde Ganzen een bijdrage van 50% op het geld 

dat Amaidhi bijeenbracht. Het benefietconcert 

van Gloed heeft veel bijgedragen aan het beha-

len van dit mooie resultaat.

Zuster Amala Krupa is als directrice zuster Joan 

of Arc opgevolgd. De school maakt onderdeel 

uit van de congregatie Franciscan Sisters of 

St. Joseph. Zuster Krupa heeft ¤ 193,- kunnen 

besparen; ze heeft dat 

besteed aan voedsel voor 

de werklieden en ver-

goedingen voor schoon-

makers. Ook heeft ze de drinkwaterpomp laten 

repareren. Ons hoofdproject op Don Bosco 

School bestaat uit beurzen voor 21 arme meis-

jes. 

Die krijgen daarmee 8 jaar lang les met hulp 

van Nederlandse sponsors. Amaidhi heeft voor 

schoolgelden 2.784 euro overgemaakt. Net als 

in Nederland zijn de 9 sponsormeiden uit de 

examenklas (standard 10) automatisch geslaagd 

zonder eindexamen te doen vanwege de corona-

pandemie. Er zijn 10 nieuwe sponsormeisjes 

bijgekomen, zodat we nu in totaal aantal weer 

21 leerlingen sponsoren.

Hopelijk kan de school met kerstmis weer de 

tekening met kerstwens aan de sponsors sturen!

SR AMALA KRUPA EN SR JOAN OF ARC

Straatkinderenopvang Karunalaya ontving van Amaidhi voor het 19e 

jaar achtereen een donatie voor de aanschaf van 600 schooltassen met 

inhoud voor de zwerfkinderen in de eigen opvang maar ook kinderen 

van dakloze stoepbewoners en van arme vissers.

Al deze materialen die kinderen stimuleren om 

naar school te gaan zijn eind november uitge-

deeld. Op dat moment heropenden de scholen 

na een maandenlange lockdown.

Doordat er maar liefst drie kerken eind 2019 

begin 2020 bijdroegen aan deze actie was het 

mogelijk veel meer aan te schaffen dan ver-

wacht: 800 schooltassen, 100  uniformen en 

100 sportuniformen en 60 paar schoenen. Dat 

kostte in totaal ¤ 8.160,-. De bijdrage van Wilde 

Ganzen daaraan bedroeg ¤ 2.720,-.

Via de adventsactie van Stadsklooster 

Mariken (voorheen de Boskapel) en 

verkoop van schilderijen van Theo Thier 

kwam ¤ 1.717,50 binnen. De Corneliuskerk 

van de Johannes XXIII Parochie steunt 

dit project al 20 jaar en bracht ¤ 809, 

bijeen via collectes en acties van de 

Vormselwerkgroep. De Parochiële Caritas van 

deze parochie gaf ¤ 1.000,-. De Parochie De 

Twaalf Apostelen (Wijchen) en een dirigent 

doneerden samen een bedrag van ¤ 425,-.

De jeugd schaakvereniging van Millingen droeg 

via het Tinnen Roos toernooi ¤ 81,- bij en de 

Wijchense kringloopwinkel Vraag en aanbod  

¤ 750,-.

KARUNALAYA'SSCHOOLTASSEN

IN DE PERS
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We willen voor St. Thomas Hospital in 

Chennai (de hoofdstad van Tamil Nadu) een 

wateropvang realiseren. Momenteel kan het 

ziekenhuis maar 3 maanden per jaar water 

putten uit eigen basins; de andere 9 maan-

den moet het 80.000 liter per dag kopen. 

Wilde Ganzen besteedt op 20 december aan-

dacht aan dit project in haar tv-programma 

bij de omroep IKON (NPO2 om 13.00 uur).

Het ziekenhuiscomplex – naast het ziekenhuis 

bestaande uit een polikliniek, school voor 

verpleegkundigen, community hall, klooster 

en kantine – verbruikt veel water. Dat is een 

enorme kostenpost nu het water moet worden 

gekocht omdat de pomp het grootste deel van 

het jaar geen water kan oppompen.

Het ziekenhuis bouwt een wateropvangtank. 

De aanleg van dakgoten, regenpijpen en ver-

beterde leidingen zorgen ervoor dat het moes-

sonwater kan worden opgevangen. Het komt in 

de tank en wordt ook geïnfiltreerd in de bodem. 

Daardoor kan er voor langere tijd grondwater 

worden opgepompt.

Dit project kost 14.608 euro. Hiervan betaalt 

Wilde Ganzen 4.869 euro. Op elke ingezamelde 

euro geeft Wilde Ganzen 50 cent premie.

Een anoniem fonds heeft Amaidhi 4.485 euro 

voor dit project gedoneerd. Daarnaast hebben 

we diverse particuliere donaties mogen ontvan-

gen. We moeten nu nog 2.120 euro inzamelen 

om het project helemaal te kunnen financieren.

Op onze websitepagina amaidhi.nl/nl/verkoop-

voor-wateropvang-st-thomas-hospital is meer info 

hierover te vinden. Hier vindt u ook links naar 

3 documenten met spullen en schilderijen, 

pentekeningen die we verkopen ten bate van 

dit project. We zijn erg dankbaar dat Theo Thier 

wederom schilderijen ter beschikking heeft  

gesteld voor dit doel; ook deze zijn op onze 

website te bekijken. Er zijn ook allerlei tassen en 

gebruiksvoorwerpen te koop.

U kunt ook bijdragen aan dit project door een 

bedrag over te maken naar Stichting Amaidhi, 

NL76 RABO 0167 9446 81, o.v.v. ‘wateropvang’. 

ST. THOMAS 
HOSPITAL

Watertekort
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ST. JOSEPH’S
HOSPITAL

Amaidhi heeft 19 jaar lang het St. Joseph’s 

Hospital, een platte landskliniek in 

Kamalapuram (Andhra Pradesh) gesteund. 

We hebben besloten dit project eind 2020 

af te sluiten.

We gaven gedurende deze lange periode onder 

meer geld voor de medische toerusting van de 

kliniek, renovatie van de gebouwen, waterop-

vang, medicatie en een tegemoetkoming voor 

de gezondheidswerkers die voor de kliniek de 

dorpen rond Kamalapuram intrekken.

Het hoofd van St. Joseph’s Hospital, zuster 

Kumari fell, heeft afgelopen jaar 2.486 euro 

ontvangen. Dit is de onkostenvergoeding voor 

de drie health workers Rojamma, Sudjatha en 

Bharaty en medicatie voor de kliniek. Ook geld 

voor sari’s en tassen voor het personeel zijn 

hierbij inbegrepen.

Het project is beëindigd in goed overleg met 

de Franciscaanse zusters. De reden is dat het 

regeringsziekenhuis de laatste jaren betere zorg 

is gaan bieden, ook in de dorpen. Amaidhi heeft 

een aanbevelingsbrief voor de 3 health workers 

geschreven; hopelijk helpt dit hen ander werk te 

vinden.

Health workers  verwelkomen 
bestuursleden Corrie en Jan



Nagalaksmi voor de klas

Een ander SAVE-Trustproject onderwijst 80 mijn-

werkersvrouwen in andere beroepsvaardigheden 

en verstrekt nieuwe middelen van bestaan. Veertig 

vrouwen van 18 tot 40 jaar leren borduren, naaien 

en zeep maken. Veertig oudere vrouwen krijgen 

naaimachines en andere middelen van bestaan. 

Vanwege Corona kon dit traject niet in april 

afgerond worden. Stichting Overal en Willems 

Koopsfonds steunen dit project voor 6.000 euro. 

Twee gehandicapte studenten hebben door Corona 

hun studie moeten onderbreken. Venkat Sai was in 

zijn 2e bachelorjaar ICT bezig, voor ¤ 750,- gespon-

sord door een anoniem fonds, Deelip Nutakki was 

net gestart met elektrotechniek. Zijn studie wordt 

gesteund door Frangipani en enkele donaties van 

Amaidhibestuursleden.

De droom van SAVE Trust is een duurzame oplos-

sing te vinden voor alle kinderarbeid onder families 

die in de steengroeven werken. De overheid voert 

vaak samen met kinderbescherming en politie raz-

zia’s uit waarin kindarbeiders weggehaald worden 

uit hun werk. Als hun ouders beloven ze niet meer 

te laten werken mogen ze weer terug naar het 

gezin.

Ouders houden zich echter niet aan deze afspra-

ken. Dus dit is geen duurzame oplossing. Daarom 

wil SAVE Trust, gedeeltelijk op eigen land en deels 

op nieuwe percelen, een tehuis bouwen. Dat moet 

in eerste instantie 50 meisjes uit mijnwerkersgezin-

nen bedienen. Het wordt een rehabilitatiecen-

trum waar kinderen genoeg voeding en bijles en 

educatieve materialen krijgen zodat ze ook naar 

school gaan. In dit gebouw komt er een zaal voor 

zelfhulpgroepen en trainingen in vrouwen- en 

kinderrechten en beroepsvaardigheden. De ouders 

van deze kinderen kunnen daaraan deelnemen. 

Per jaar profiteren hier 2000-2500 arme inwoners 

uit 25 dorpen van. Een Nederlands fonds toonde 

zich dit jaar geïnteresseerd om de aankoop van een 

perceel en het eerste deel van constructie te onder-

steunen. We wachten verdere ontwikkelingen af.

KORTKORTKORT 
SAVE
TRUST

GEWELDIG NIEUWS! ZOALS U ZICH 

MISSCHIEN HERINNERT HEEFT 

NAGALAKSHIMI CHEROPALLI, EEN 

BLIND MEISJE, IN 2018 HAAR STUDIE 

ALS BASISSCHOOLLERARES AFGEROND. 

SAVE TRUST, FRANGIPANI EN ENKELE 

AMAIDHI BESTUURSLEDEN BODEN HIERIN 

ONDERSTEUNING.

IN 2015 KREEG ZE AL EEN PRIJS VAN DE 

REGERING VOOR HAAR UITMUNTENDE 

STUDIERESULTATEN (ZIE DE FOTO). 

PER JANUARI 2021 HEEFT ZE EEN BAAN 

OP EEN REGERINGSSCHOOL WAAR ZE 

LESGEEFT AAN KINDEREN VAN 7 JAAR. 

EEN BIJZONDERE PRESTATIE!

Ook SAVE Trust heeft het initiatief tot een corona 

project genomen. Een anoniem fonds en enkele 

Amaidhi bestuursleden hebben hiervoor 2.237 euro 

gedoneerd. Vijftig kinderen van arbeidsmigranten 

zijn tijdens de pandemie met hun ouders die elders 

in India werkten, terug naar hun thuisstaat Andhra 

Pradesh gelopen. Zij krijgen van SAVE Trust 

schooltassen met inhoud, uniformen en schoenen, 

mondkapjes en handzeep.

Het fonds Casterenshoeve gaf vorig jaar een eerste 

bijdrage voor een tweejarig onderwijsproject van 

SAVE Trust voor 40 mijnwerkerskinderen. Zij krij-

gen schooltassen met inhoud, schooluniformen en 

bijles om ervoor te zorgen dat ze geen school dro-

pouts worden. Als de scholen heropenen verwach-

ten we een update hiervan te kunnen geven.

Waarom is het belangrijk om schooltassen met 

inhoud en schooluniformen en soms schoenen te 

geven? Voor leerlingen tot 14 jaar is het onderwijs 

op regeringsscholen gratis, inclusief schoolgelden 

en boeken. Ouders moet wel schooluniformen, tas-

sen, schriften en pennen kopen en dat kunnen veel 

arme mensen niet. Vandaar dat een paar van onze 

projecten juist deze educatieve materialen verstrek-

ken omdat kinderen anders toch nog niet naar 

school kunnen gaan.  



KINDEREN SIP VIEREN FEEST

KORTKORTKORT
CYCLOON
INCHENNAI
OP 25 NOVEMBER RAASDE CYCLOON 

NIVAR LANGS DE KUST VAN INDIA. 

In Chennai zorgde die voor veel 

wateroverlast. Straten liepen vol en 

veel mensen die in krotten bij de rivier 

wonen raakten bezittingen kwijt.

Personeel en straatjongeren van 

Karunalaya kookten op straat voor 

slachtoffers. Ook de Fransiscan Sisters 

of St. Joseph verstrekten maaltijden.

Een donateur heeft aan beide projec-

ten hiervoor 500 euro gedoneerd.

DE ROTTERDAMSE DOCUMENTAIREFOTOGRAFE 

MALOU VAN DEN BERG HEEFT EEN EXPOSITIE 

OPGEZET MET FOTO’S VAN TRANSGENDER NOORI 

SALEEM, HET HOOFD VAN SIP MEMORIAL HOME. 

Foto’s van de kinderen en buurtbewoners tijdens 

het feest Pongal sieren de wanden van Breda 

Wandelt, Houtmarkt 156 in Breda. Helaas kon de 

geplande feestelijke opening vanwege corona niet 

doorgaan. Het is de bedoeling dat de tentoonstel-

EXPOSITIE
ling in 2021 ook op andere plaatsen te zien zal zijn. 

Via een QR-code kunnen bezoekers geld overma-

ken aan Amaidhi voor SIP. Met dank aan Arca 

Printer and supplies die de prints sponsorde. 

‘Breda wandelt’ is open: woensdag van 12.00-17.00 

uur, donderdag en vrijdag van 9.00-17.00 uur (tot 

14 dec.) Belangstellenden moeten van tevoren even 

bellen met  06 25158327.

NOORI EN KINDEREN

PAUL SUNDER SINGH

NOODHULP KARULANAYA

NOODHULP ZUSTERS



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 

Catherine de Wit, die gratis onze jaarreke-

ning verzorgen.

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN
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KORTKORTKORT
Mini-supermarkt

Karunalaya is gestart met de bouw van een supermarkt op haar terrein. 

Hier gaan straatjongeren het beroep van winkelbediende leren. Zij worden 

begeleid door vrijwilligers. Buurtbewoners kunnen hier boodschappen doen 

of hun boodschappen laten bezorgen.

Een belangrijk doel is ook het imago van straatjongeren te verbeteren. En 

het geeft ze een kans op een goede baan. Wilde Ganzen verleende een 

premie van 50%. Met bijdragen van ideële boekenbeurs Boeken steunen 

Mensen en kringloopwinkel Stichting Overal kon Amaidhi ¤ 51.012.- ver-

strekken.  

Kinderhuis bijna af

De nieuwbouw van een onderkomen voor het SIP Memorial Home is 

voortgezet. Het kindertehuis voor kinderen met AIDS/HIV heeft zelf 

veel extra fondsen in India geworven via crowdfunding. De bijdragen van 

Amaidhi voor deze nieuwbouw zijn eerder al overgemaakt. Wel hebben we 

dit jaar ¤ 500,- aan coronahulp gegeven. 

Bouw karunalaya

SIP-huis, foto van de bouw

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

HARTELIJK DANK 

AAN ALLE FONDSEN, 

ALLE DONATEURS 

DIE AL DEZE ACTIES 

HEBBEN MOGELIJK 

GEMAAKT! 




