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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Wij en Wilde Ganzen blijven projecten steunen 

van straatkinderenopvang Karunalaya en onder-

wijs- en samenlevingsopbouworganisatie SAVE 

Trust. Maar daarbovenop kijken we 

naar de toekomst. Wilde Ganzen 

wil deze projecten niet alleen met 

jaarprojecten steunen, maar ook veel 

structureler.

De vragen die daarbij centraal staan 

zijn: wat willen onze projectpartners 

op lange termijn bereiken, wat is 

hun droom en hoe kunnen wij hun 

organisaties zo versterken dat ze die 

droom ook realiseren.

Onze bestuursleden Dilia Hunsche 

en Peter Deurloo hebben een cur-

sus gevolgd over programmatische 

samenwerking bij Wilde Ganzen. 

‘Hoe laat je je projectpartner groeien’, 

heet de cursus. Die geeft inzicht in 

zaken als management, capaciteits-

versterking, lokale fondsenwerving 

in India en het versterken van de 

impact van wat Karunalaya en SAVE 

Trust doen. 

Hoe kunnen ze bereiken dat ze de 

problemen waar ze via losse projecten iets aan 

proberen te doen, bij de wortel aan kunnen 

pakken? Hoe mooi zou het zijn als er minder 

(of geen) kinderarbeid meer zou zijn en alle kin-

deren onderwijs krijgen? Of als vrouwen gelijk 

zouden worden behandeld als mannen?  

Wilde Ganzen geeft de mogelijkheid Indiase 

consultants in te schakelen om de project-

partners op weg te helpen. Maar we zullen van-

uit hier – en tijdens projectbezoeken – ook zelf 

sparren met hen en proberen hen nog meer op 

eigen benen te laten staan. 

Wilde Ganzen heeft ook geld voor het pro-

grammatisch werken beschikbaar. Dat kan 

worden besteed aan zaken die onze projecten 

duur zamer maken. Denk bijvoorbeeld aan het 

opleiden van werknemers bij SAVE Trust en 

Karunalaya als fondsenwervers.

Het tassenproject dat we al meer dan twintig 

jaar samen met Karunalaya uitvoeren – school-

tassen en leermiddelen voor kinderen die het 

niet kunnen betalen – is overigens op televisie 

geweest. Wilde Ganzen heeft er 20 november 

aandacht aan gegeven tijdens haar wekelijkse 

uitzending. Ook het afgelopen schooljaar heeft 

Karunalaya weer 600 schooltassen met inhoud 

kunnen uitdelen, mede dankzij de steun van 

jongeren die in de Corneliuskerk in Beuningen 

het vormsel hebben gedaan. 

EEN WATERTANKAUTO 
ALS KERS OP DE TAART

St. Thomas Hospital, het armenziekenhuis 
van Dr. sr. Rexline, heeft zijn waterproject 
afgerond met de aanschaf van een nieuw 
chassis voor de truck waarmee het drink
water vervoert. Amaidhi investeert hiermee  
in duurzaamheid.

Het afgelopen jaar werden de leidingen ver-

nieuwd en werd de onbehandelbare rioolwater-

stroom (stroom van riool- en ander afvalwater) 

afgekoppeld van de stroom van recyclebaar 

water. Het opvangbekken voor regenwater werd 

verbeterd. Dat wordt gebruikt voor irrigatie van 

het groen rond het ziekenhuis. Maar het zorgt 

vooral voor het op peil brengen van het weg-

gezakte grondwater. Zo kan er weer water opge-

pompt worden.

De waterbehoefte van het ziekenhuis is echter 

zo groot – 80.000 liter drinkwater per dag – dat 

er ook nog steeds water moet worden gekocht, 

zeker in de droge tijd. Daarvoor heeft het 

ziekenhuis 25 jaar geleden, toen wij Stichting 

Wat is je droom voor 
over vijf jaar? Of over 
tien jaar? Dat is de vraag 
aan onze partners SAVE 
Trust en Karunalaya. 
Zij doen, samen met ons, 
mee aan de ‘programma
tische samenwerking’. 

Amaidhi in het leven riepen, een watertruck aan-

geschaft. Met steun van de Schumacher Kramer 

Foundation was dat één van de eerste projecten 

van Amaidhi. Een kwart eeuw later komt er nu 

een vervolg aan dit project. Het nieuwe chassis 

kost 32.174,15 euro. Een anonieme donateur gaf 

20.973 euro. Wilde Ganzen gaf een premie van 

ruim 9.000 euro, waardoor het hele aankoop-

bedrag beschikbaar kwam. Beiden willen we 

heel hartelijk danken. Overigens werd de eerste 

helft van het waterproject (14.608 euro) ook 

door Wilde Ganzen voorzien van een premie 

van 50% bovenop het actieresultaat.

WE KIJKEN 
VOORUIT 
MET WILDE 
GANZEN

De oude watertanker 
krijgt een nieuw chassis.
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De winkel is open. Straatkinderenproject 
Karunalaya heeft met onze steun een super
marktje gebouwd op het eigen terrein. 
De wat oudere meisjes en jongens uit de 
opvang krijgen daar een opleiding en uitein
delijk een diploma. 

En met hun eigen hopes and dreams. Want dit 

project zal ook een booster zijn voor hun eigen-

waarde en zelfvertrouwen.

■ De jongeren die opgeleid worden, verdienen 

geld voor het opvanghuis voor straatkinderen 

dat zo minder afhankelijk wordt van giften en 

uiteraard verdienen de jonge nieuwe winkeliers 

straks hun eigen rijstmaaltijd.

Ook het jaarlijks terugkerende project, 600 

schooltassen voor straatkinderen en kinderen 

van arme buurtbewoners, is in 2022 doorge-

gaan. Zo’n tas met schrift, pennen, potloden 

en andere spullen kost 8,61 euro. Om er 600 te 

kunnen kopen, kregen we hulp van de organist 

van de Wijchense parochie De Twaalf Apostelen 

(350 euro), een docent die afscheid nam 

(310 euro), ZWO van de Ontmoetingskerk 

Rijssen (60 euro),de kinderen die in de 

Corneliuskerk het Vormsel deden (676 euro), de 

Parochiële Caritas van deze kerk (1000 euro) en 

Wilde Ganzen. Die laatste gaf een premie van 

1721 euro waardoor het actieresultaat 5164 euro 

bedroeg. 

NIET KIJKEN MAAR KOPEN
Vele gulle gevers hebben dit project mogelijk 

gemaakt: iemand die een legaat aan Amaidhi 

naliet, Stichting Overal, Stichting Boeken 

Steunen Mensen en Wilde Ganzen.

Wat vijf jaar geleden begon met een droom, 

is nu werkelijkheid. Anthony, Gautam, Vicky, 

Paradeenth en Anita 

zijn de eerste jongeren 

die een winkelstage 

lopen. Het mes snijdt 

bij dit project aan 

meerderde kanten.

■ Straatkinderen leren 

een beroep waarin 

ze ook werk kunnen 

vinden. Chennai barst 

van de winkels en win-

keltjes.

■ De jongeren laten 

aan de klanten zien dat 

ze veel in hun mars 

hebben, dat ze gelijk-

waardige burgers zijn 

met veel kwaliteiten. 

MEISJES 
NAAR 

VERVOLG-
ONDERWIJS
Het was een roerig jaar op de Don Bosco 
School in PT Parru, Andhra Pradesh. Het 
hoofd van de school, sr. Krupa, kreeg een 
andere standplaats van de congregatie, de 
Franciscan Sisters of St. Joseph. In haar 
plaats kwam sr. Clementia die in het begin 
moeilijk haar weg kon vinden. Gelukkig is ze 
daar inmiddels wel in geslaagd.

Voor de 21 meisjes die door sponsorouders wor-

den gesteund, heeft het geen gevolgen gehad. 

Vyshnavi, Anu Rohini en Stella Mary hebben 

de school in april afgerond (10th standard). 

Sree Sravya Deverapalli en Sri Moksha Songa 

zijn nieuw toegelaten tot het sponsorprogram-

ma. Hetzelfde geldt voor Radhika Rudrapathi. 

Zij heeft de plaats ingenomen van Sri Varsha 

Kanaparthi die is verhuisd.

Mooi is dat een aantal afgestudeerden een 

vervolgopleiding is gaan doen. Sangeetha, 

een weesmeisje, is na standard 11, toegelaten 

tot standard 12, te vergelijken met 6 VWO. 

Vyshnavi, ook een wees, doet nu een opleiding 

tot bejaarden-/ziekenverzorgende. Anu Rohini 

volgt een opleiding in de elektrotechniek en 

De winkel is 
geopend, de 
stagiaires 
dragen oranje 
tshirts.

De meisjes die door 
sponsors in Nederland 
worden gesteund.

Stella Mary is begonnen met standard 11. Voor 

al deze opleidingen is jaarlijks 730 euro nodig.

Net als voor de reguliere opleiding krijgt 

Amaidhi hier donaties voor van sponsorouders. 

Jullie steun is goud waard!

Extraatjes zijn er ook. Een sponsor gaf 300 euro 

voor voeding in het hostel van de school (kip, 

eieren en vis), een andere voor schoolunifor-

men voor 6 kinderen. We hebben ook 300 euro 

opzij gezet om bij ons volgende projectbezoek 

aan PT Parru sportspullen te kopen. 



Stichting Amaidhi bestaat 25 jaar! We kijken terug op veel geslaagde projecten in al die jaren en we blijven 

doorgaan. Een jubileumfeest vieren we niet. Zoals u weet, houden wij de extra kosten van onze stichting 

zo laag mogelijk. Bovendien betalen we die extra kosten als bestuursleden uit eigen portemonnee. Alle 

donaties gaan geheel naar de projecten. We vinden het natuurlijk wel leuk als u ons jubileum met ons 

meeviert. Dat kan door een donatie te doen aan een project naar keuze! Ons rekeningnummer: IBAN: 

NL76RABO0167944681 o.v.v. Stichting Amaidhi in Nijmegen. 
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SAVE Trust bouwt een rehabilitation centre. Daar 
krijgen kinderen die werkten in de steengroeves 
rond Guntur zorg en worden gestimuleerd om 
naar school te gaan. Hun ouders volgen er cursus
sen. Uiteindelijk gaan zo’n vijfduizend mensen van 
dit educatie en communitycentrum prof iteren. 

Een stichting die anoniem wil blijven, heeft 

47.000 euro gedoneerd voor de aankoop van 

de grond en de bouwkosten van de beneden-

verdieping. Die staat er nu. SAVE Trust bracht 

zelf 23.000 euro in. Wij proberen als Amaidhi 

via fondswerving samen met SAVE Trust nu geld 

in te zamelen voor een dak op de begane grond. 

Voor het dak en de eerste verdieping is 14.000 

euro nodig. Amaidhi betaalt daar in ieder geval 

2.000 euro van. 

Vijftig arme kinderen worden hier gehuisvest en 

krijgen er eten drinken, scholing en huiswerk-

begeleiding. Duizenden volwassenen volgen 

straks cursussen in het gebouw. Het wordt het 

onderkomen van zeflhulpgroepen van vrouwen 

en gaat dienstdoen als ruimte voor beroeps-

scholing, ehbo, educatie over de rechten van 

vrouwen en kinderen, alfabetisering etc. 

BOUWEN
AAN DE
TOEKOMST 
VOOR
KINDEREN
EN OUDERS

Bouw van het 
rehabilitation 
centre.

Ine was ruim 20 jaar pen-
ningmeester van Stichting 
Amaidhi. Vanwege haar 
gezondheid kon ze 
bestuursvergaderingen 
niet meer bijwonen maar 
ze bleef juridisch advies 
geven waarvoor we haar 
heel dankbaar zijn. Lieve 
Ine, bedankt voor al je 
betrokkenheid bij de kin-
deren en volwassenen 
van onze projecten. We 
missen je. KORTKORTKORTKORT

twitter: @amaidhi1  |  Kijk ook eens op onze facebookpagina: zoek op Stichting Amaidhi

We hebben het project voor de aanschaf van 

educatieve materialen en huiswerkbegeleiding 

dat de afgelopen jaren liep bij SAVE Trust afge-

rond. Veertig kinderen van mijnwerkers hebben 

van dit tweejarig project, gefinancierd door 

Stichting Casterenshoeve, geprofiteerd. Dat kun 

je zien als stap op weg naar wat er straks in het 

gebouw aangeboden wordt.

De kinderen waren over het algemeen drop outs 

van school en werden door hun ouders mee 

uit werken genomen. Ze gaan nu naar regulier 

onderwijs. SAVE Trust heeft dit project al sinds 

1997 uitgevoerd, steeds met de steun van ande-

re donoren. Het maakt onderdeel uit van het 

lange termijnplan om alle kinderen uit de steen-

groeven rond Guntur naar school te laten gaan 

en een opleiding af te laten maken. 

Ine op project-
bezoek met 
Peter en 
Paul Sunder 
Singh

In memoriam 
Ine Kruijdenberg-le Blanc



COLOFON
Stichting Amaidhi geeft financiële steun 

aan ontwikkelingsprojecten in Zuid-India.

Hoe werkt Amaidhi?

• Amaidhi steunt kleinschalige projecten

• Amaidhi geeft geld voor lokale intiatieven 

in India 

• Amaidhi kent geen strijkstok: het werk 

wordt verricht door vrijwilligers die reis-

kosten en andere overheadkosten uit 

eigen beurs betalen en alle donaties gaan 

voor honderd procent naar de projecten

• 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

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.
Amaidhi is een ANBI, giften zijn aftrekbaar 
van de belasting.

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt 

door: Louman & Friso Ontwerpbureau, 

Nijmegen. Eveneens veel dank aan accoun-

tantsbureau BDO, Jan Tuijp, die gratis onze 

jaarrekening verzorgt.

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN

www.amaidhi.nl, 

Facebook en twitter: @Amaidhi1

Wilde Ganzen steunt onze projecten. 

Amaidhi is lid van belangenorganisatie 

Partin.
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Het KarunalaYavoetbalteam 
krijgt alle eer van de minis
terpresident M.K. Stalin van 
de Indiase deelstaat Tamil 
Nadu (man met snor in het 
midden).
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KORTKORTKORTKORT
De bouw van het huis voor kinderen met Aids SIP Memorial 

Home is afgerond. Het project, waar onze bestuursleden Jan 

en Corrie Vincent zich vele jaren voor hebben ingezet, wordt 

nog feestelijk geopend. Uiteindelijk is het SIP, onder leiding 

van Noori Saleem, gelukt om zelf voldoende geld te vinden 

om een extra verdieping op de begane grond van het huis te 

zetten. Die begane grond is met geld van Amaidhi neergezet, 

het resultaat van fondsenwerving door Jan en Corrie. Amaidhi 

heeft een laatste gift overgemaakt van 6.244 euro. Daarvan 

koopt SIP bewakingscamera’s (die zijn verplicht voor dit soort 

instellingen in India). Die laatste gift is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 3.400 euro van 

Stichting Kinderfonds van Dusseldorp en een donatie van 1.500 door een fonds dat anoniem wil blijven. 

Hartelijk dank! In totaal is via Amaidhi ong. 95.000 euro overgemaakt.

Twaalf jonge vrouwen ronden in 2023 hun opleiding tot verpleegkundigen en verloskundige af aan de 

St. Theresa of Child Jesus School of Nursing. Die school hoort bij het St. Thomas Hospital. Hun opleiding 

is mogelijk gemaakt door donaties van particuliere donateurs, het fonds Frangipani en Stichting Tiny en 

Annie. Ook een stichting die anoniem wenst te blijven, droeg hieraan bij. Er is in 2022 voor dit project 

9.612 euro overgemaakt, 801 euro per studente. Wij worden op de hoogte gehouden van hun vorderingen 

door Sr. Lourdu, het hoofd van de school.  

Een team van meisjes uit de straatkinderenopvang van Karunalaya 

heeft eind dit jaar deelgenomen aan de Street Child World Cup 

voetbal in Qatar (Doha). Zij vertegenwoordigden heel India op dit 

toernooi. Ze wonnen van Bangladesh, Zimbabwe en Peru. Maar ze 

verloren in de kwartfinale van de VS en werden daarmee uitgescha-

keld. Maar ze hebben wel de ervaring van hun leven gehad!

Voor de renovatie van het opvanghuis voor meisjes bij Karunalaya 

heeft een stichting die anoniem wil blijven in 2020 maar liefst 9.000 

euro gedoneerd. Een deel daarvan is besteed aan de reparatie van 

lekkages. Helaas is Karunalaya genoodzaakt geweest dit gebouw te verlaten. Het gebouw is van de Greater 

Chennai Corporation. Die heeft de meisjesopvang verwezen naar een ander onderkomen vlakbij een zie-

kenhuis. De kinderbescherming heeft daar kritiek op. Dat heeft geleid tot een rechtszaak die nu nog loopt. 

Aangezien Paul Sunder Singh, de directeur van Karunalaya, zelf een advocaat is, hebben we vertrouwen in 

een goede afloop.

Via SAVE Trust heeft een aantal gehandicapte jongeren een opleiding kunnen volgen, met steun vanuit 

Amaidhi en enkele fondsen. Dileep Nutakki, is een van hen. We hebben 750 euro overgemaakt voor zijn 

laatste bachelorjaar in de opleiding tot elektrotechnicus. Aan dat bedrag heeft het fonds Frangipani 314 

euro bijgedragen. Deze stichting was tevens bereid een extra collegejaar te financieren. In april is student 

Venkat Sai afgestudeerd in de ICT (een anoniem fonds heeft zijn studie betaald). Hij heeft een baan bij 

een bank gevonden! Van de vier gesponsorde studenten hebben er nu twee een baan. Ook Nagalakshimi 

Cheropalli. Zij is slechtziend en werkt nu als onderwijzeres op een basisschool. Prabhu Teja wordt door 

SAVE Trust gesteund in het zoeken van werk als onderwijzer op een basisschool. Frangipani heeft ook deze 

studenten gesteund. Dank aan beide fondsen!

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! 

Het gebouw toen 
het bijna af was.


