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IN DEZE NIEUWSBRIEF

koRtkoRtkoRt 
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:

IBAN:	NL76	RABO	0167	9446	81	

o.v.v.	Stichting	Amaidhi	in	Nijmegen.

Onze	jaarrekening	wordt	gratis	opgemaakt	

door	BDO,	met	dank	aan	Jan	Tuijp.

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt 

door:	Louman	&	Friso	Ontwerpbureau,		

Nijmegen. 

OMDAT	ALLE	KLEINE	BEETJES	HELPEN

www.amaidhi.nl

Wilde Ganzen steunt onze projecten 
Karunalaya en Don Bosco School

kaRUNalaya-BoyS 
gaaN NaaR RIo 
De straatjongens uit het opvanghuis van 

Karunalaya in Chennai vertegenwoordigen 

India bij het WK Voetbal voor Straatkinderen in 

Rio de Janeiro. Het was nog lange tijd onzeker 

of ze op de uitnodiging van de Street Child 

World Cup konden ingaan. Dat kost namelijk 

nogal wat geld. Gelukkig is Paul Sunder Singh, 

de directeur van Karunalaya, erin geslaagd het 

Indiase telefoniebedrijf Airtel als sponsor te 

strikken.

Wij	zijn	natuurlijk	hartstikke	trots	en	volgen	de	

voorbereidingen	van	het	team	op	de	voet	via	de	

Facebookpagina	van	Karunalaya.	Daar	is	inmid-

dels	ook	een	lawine	aan	krantenartikelen	te	vin-

den	over	deze	opmerkelijke	zaak.	

Het	zal	dus	niet	alleen	een	super-ervaring	zijn	

voor	de	Karunalaya-jongens.	Waarschijnlijk	levert	

het	ook	weer	veel	extra	steun	op	voor	Paul	Sunder	

Singh.	En	dat	is	hard	nodig.	Wellicht	dat	Airtel	

geïnteresseerd kan worden in een permanente 

steun aan de straatkinderen in India zodat er 

structureel	iets	verandert.

Waar kWam het geld vandaan en Waar  

ging het naartoe?

In 2013 kreeg Amaidhi weer veel giften binnen. We 

zijn blij met iedere donatie, want alle kleine beetjes 

helpen. We willen dan ook al onze donateurs bedan-

ken, of het nou een losse gift betreft zonder specifiek 

doel of geld om de opleiding van een meisje in PT 

Parru te betalen. Of het nu een prachtige actie is als 

van de vormelingen in Beuningen of van de Millingse 

schaakvereniging of een gift van onze collega- 

stichting Paulus Mundial.

Allemaal hartstikke bedankt! En we hopen dat we 

op uw steun kunnen blijven rekenen. 

Toch willen we de volgende bijzondere giften nog 

even extra vermelden.

voor de rugzakjes van karunalaya:

• 1.221 euro van de Beuningse vormelingen en  

parochianen

• 500 euro van Karenina de Lint-Bernicke

• 163 euro van Schaakclub Millingen

voor het computerproject van don Bosco 

school:

• 1.500 euro van Stichting Paulus Mundial

• 472 euro van familie Farrar

• 250 euro van Nathalie de Haan

• 150 euro van M. Parmentier

voor het Beurzenproject van don Bosco 

school wisten leerlingen en ouders van basisschool 

De Kranepoort in Gouderak in 2013 genoeg geld 

bijeen te brengen om een vierde schoolmeisje te kun-

nen adopteren.

voor het sip-huis voor kinderen met hiv:

• 7.500 euro van Stichting Weeshuis Nijkerk

• 5.000 euro van Dr. Hofstee Stichting

• 5.000 euro van Stichting Kinderfonds VA

• 5.000 euro van Stichting Jeugdfonds Jeugdschool

• 7.000 euro aan individuele donaties via onze 

bestuursleden Corrie en Jan Vincent

twitter: @amaidhi1   
facebook: facebook.com/StichtingAmaidhi

ColoFoN



Een kleine anderhalf jaar geleden kreeg het 

St.Thomas Hospital in Chennai drie zonne-

boilers op het dak, met steun van Amaidhi. 

Dat beviel zo goed – heet steriel water is voor 

het ziekenhuis zeer belangrijk – dat er nu een 

tweede ronde komt.

Amaidhi	gaat,	met	hulp	van	Wilde	Ganzen,	geld	

bij	elkaar	brengen	voor	drie	extra	boilers.	Eentje	

komt	op	het	ziekenhuis,	een	tweede	op	het	wees-

huis	van	St.	Thomas	Hospital,	de	derde	op	het	

bejaardenhuis	dat	St.	Thomas	Hospital	heeft	in	

Chembarambakkam,	ten	zuidwesten	van	Chennai.

Een	enorme	bijdrage	aan	dat	vervolgproject	komt	

van	Vereniging	Yaluva	uit	Zuid-Limburg.	Wij	heb-

ben	bij	de	steun	aan	het	St.	Thomas	Hospital	de	

afgelopen	jaren	vaak	en	zeer	plezierig	met	Yaluva	

samengewerkt.	De	vereniging	richtte	zich	alleen	

op	steun	aan	sr.	Rexline	en	haar	St.	Thomas	

Hospital.	Helaas	heeft	Yaluva	moeten	besluiten	

haar	activiteiten	te	staken.	De	rek	was	eruit	bij	de	

vrijwilligers	en	de	feedback	vanuit	India	was	niet	

steeds	even	florissant.

Het	bedrag	dat	bij	opheffing	van	de	vereniging	

nog	op	de	rekening	van	Yaluva	stond,	4.278	

euro,	is	overgemaakt	naar	Stichting	Amaidhi	en	

wij	kunnen	dit	gebruiken	voor	het	zonneboiler-

project. Dat is dus triest nieuws en gelukkig 

nieuws	ineen.	We	willen	de	mensen	van	Yaluva,	

en	dan	vooral	Frans	en	Els	Schlooz,	bedanken	

voor	al	hun	inspanningen	en	gezamenlijke	acties.

Tal	van	individuele	donateurs	hebben	een	bij-

drage	geleverd	aan	deze	actie.	Plus	twee	grote	

weldoeners:	Stichting	Paulus	Mundial	uit	Wijchen	

en	Stichting	Thomas	Bouwprojecten.	Wilde	

Ganzen	heeft	ons	geholpen	met	een	flinke	premie	

van	55	procent	op	het	actieresultaat.	

De	eerste	lessen	zijn	al	gegeven,	zoals	te	zien	

is op de foto. De school maakt binnenkort op 

ons	verzoek	een	extra	facebookpagina	waar	de	

kinderen hun berichten en foto’s op kunnen zet-

CompUtERS 
vooR 
pt paRRU

Zonneboilers 
tweede ronde

We mogen het een jubileum noemen. Voor de vijftiende keer voeren kinderen 

die in Beuningen het vormsel doen actie voor de straatkinderen van Karunalaya. 

Het is verreweg de langstlopende actie van Amaidhi. 

Van	de	opbrengst	koopt	Karunalaya	steeds	

schooltassen,	boeken,	schriften	en	pennen.	Ook	

wordt er de laatste jaren steeds kleding en schoei-

sel aangeschaft en gaan de straatkinderen op een 

leerzaam kamp.

Wilde	Ganzen	steunt	deze	actie	met	een	premie	

op	het	actieresultaat.	Ook	dat	gebeurt	al	vijftien	

jaar.	En	dit	jaar	mocht	Amaidhi	ook	een	gift	van	

500	euro	ontvangen	van	kringloopwinkel	Vraag en 

Aanbod	in	Wijchen.	En	inmiddels	wordt	het	een	

traditie:	ook	Schaakvereniging Millingen deed een 

flinke	duit	in	het	zakje.	De	actie	daar	bracht	143	

euro in het laatje. 

shelter	voor	zwervende	meisjes.	Daarvoor	zou	

hij	een	stuk	grond	kunnen	aankopen,	grenzend	

aan het jongensonderkomen. Amaidhi heeft geld 

gereserveerd	voor	dat	plan.	

kaRUNalaya-aCtIE jUBIlEERt 

Toen	Peter	Deurloo	in	december	2013	op	pro-

jectenreis	naar	India	vertrok,	nam	hij	een	flinke	

envelop	met	tekeningen	mee	naar	Karunalaya.	De	

twintig	vormelingen	van	dit	jaar	hadden	hun	cre-

ativiteit	getoond	in	voorstellingen	van	hun	eigen	

leven,	huis	en	hobby’s.	Inmiddels	hebben	ze	in	

antwoord	daarop	tekeningen	uit	India	ontvangen.

Wie	nog	een	bijdrage	aan	deze	actie	wil	leveren:	

maak	het	geld	aub	over	naar	de	IBAN-	rekening 

van	Stichting	Amaidhi:	NL76	RABO	0167	9446	81 

(onder	vermelding	van	‘Schooltassen	Karunalaya’).

Paul	Sunder	Singh,	de	directeur	van	Karunalaya,	

heeft	plannen	voor	de	bouw	van	een	tweede	 

ten. Want we hebben ook een camera gedoneerd 

aan de school. De scholieren kunnen daarmee 

hun	eigen	leven	vastleggen	en	laten	zien	aan	de	

mensen	hier.	Ook	kunnen	de	meisjes	van	wie	de	

opleiding	wordt	gesponsord,	via	facebook	met	

hun sponsorouders communiceren.  

Momenteel	worden	er	al	49	meisjes	uit	zeer	arme	

families gesteund met een beurs zodat ze op de 

Don	Bosco	School	Engelstalig	onderwijs	kunnen	

volgen.	Wie	ook	wil	sponsoren,	is	welkom.	Stuur	

dan	een	e-mail	naar	info@amaidhi.nl	en	wij	

sturen u de informatie toe. 

Tijdens	het	projectbezoek	in	december	2013	

heeft	Peter	Deurloo	driehonderd	meisjes	en	

jongens	van	de	Don	Bosco	School	blij	kunnen	

maken met een pen. Die pennen zijn gedo-

neerd	door	de	Rabobank	Rijk	van	Nijmegen	

tijdens	de	beursvloer	van	de	stichting	

Maatschappelijke Meerwaarde in Nijmegen. 

Waarvoor	uiteraard	onze	hartelijke	dank.

In	februari	2014	heeft	de	Don	

Bosco	School	in	PT	Parru	12	gloed-

nieuwe computers gekocht en 

geïnstalleerd. Daar heeft Amaidhi 

geld	voor	ingezameld.	Bij	een	pro-

jectbezoek	van	januari	2013	bleek	

namelijk dat er op de school wel 

computerles	werd	gegeven	maar	

dat alle computers kapot waren. 

Geld	voor	nieuwe	was	er	niet.



Tijdens	onze	projectenreizen	hebben	we	de	afge-

lopen	17	jaar	in	India	ontzettend	veel	mooie	foto’s	

gemaakt.	Hetzelfde	geldt	voor	onze	collega’s	van	

de	stichting	Paulus	Mundial	uit	Wijchen	en	voor	

Indiareizigster Jolanda Brunnekreef. We willen die 

rijkdom graag delen met een groter publiek. 

Daarom	komt	er	in	het	laatste	weekend	van	dit	

jaar	en	het	eerste	weekend	van	2015	een	expositie	

van	deze	foto’s	in	Kunstpost	Wijchen.	

Het	thema	wordt:	‘Indiase	gezichten’.	Stichting	

Amaidhi doet dit samen met Indiareizigster 

Jolanda	en	met	Henk	van	Haeften	en	Richard	

veel	informatie	laten	zien	over	onze	projecten	en	

bieden	we	onze	verjaardagskalender	te	koop	aan.	

Als	lezers	van	deze	nieuwsbrief	willen	helpen,	dan	

kan	dat.	Door	bijvoorbeeld	als	vrijwilliger	actief	

te	zijn	op	de	tentoonstelling,	door	hapjes	ter	

beschikking	te	stellen,	of	grote	fotolijsten	(A3-	of	

A2-formaat).	

Heeft	u	een	bijdrage	stuur	dan	een	e-mail	naar	

info@amaidhi.nl.	Ook	kunt	u	een	bijdrage	leve-

ren	in	de	kosten.	Dat	kan	door	een	bedrag	over	te	

maken	naar	Stichting	Amaidhi,	Nijmegen,	IBAN:	

NL76	RABO	0167	9446	81.	

FototENtooNStEllINg 
INDIaSE gEZIChtEN

 SIp-hUIS:   
  hoE NU vERDER?

We zullen haar missen, sister Nirmala, de ver-

pleegkundige die dertien jaar lang de touwtjes 

in handen had in het St. Joseph’s Hospital in 

Kamalapuram. Zij vertrekt halverwege dit jaar. 

Maar het project gaat door.

Een	van	haar	opvolgsters	is	sister	Elizabeth	

die	wij	kennen	als	hoofd	van	het	klooster	in	PT	

Parru	(verbonden	aan	de	Don	Bosco	School).	

Zij zal zich bezighouden met de school in 

Kamalapuram.	Op	het	terrein	van	de	kliniek	

St. Joseph’s	Hospital	ligt	ook	een	kostschool-

gebouw. Wie zuster Nirmala als staff nurse 

(hoofdverpleegkundige)	opvolgt,	is	nu	nog	niet	

duidelijk. Nirmala zal zelf eerst een time out 

nemen	en	vervolgens	weer	aan	het	werk	gaan	op	

een andere plek.

We	hebben	moeder-overste	Rita	Michael	van	de	

Franciscan	Sisters	of	St.	Joseph	in	Chennai	op	

het	hart	gedrukt	een	waardige	vervangster	voor	

Nirmala te zoeken. Samen met zuster Nirmala 

hebben we de krakkemikkige kliniek afgelopen 

jaren	heropgebouwd	en	gerenoveerd.	Zij	heeft	

een	goed	functionerend	netwerk	opgezet	van	

health	workers,	tien	vrouwen	die	als	gezond-

NIRmala vERlaat
kamalapURam 

Er	bleken	te	veel	haken	en	ogen	aan	te	zitten.	We	

zoeken	naar	een	oplossing	voor	deze	vervelende	

situatie. 

Onze	bestuursleden	Corrie	en	Jan	Vincent	hebben	

al	jaren	geld	ingezameld	voor	de	bouw	van	een	

nieuw	SIP	Memorial	Home,	een	opvanghuis	voor	

kinderen	met	hiv	of	van	ouders	met	hiv.	Het	hui-

dige huis in de stad Chennai is gehuurd. 

Noori	Saleem,	de	vrouw	die	het	SIP-huis	leidt,	

maakte	plannen	voor	de	bouw	van	een	nieuw,	

eigen	huis.	Het	voordeel	was	dat	Noori	een	stuk	

land geschonken kreeg en dus geen perceel 

hoefde	aan	te	kopen.	Op	papier	zag	het	bouwplan	

er	goed	uit.	Ter	plekke	bleken	er	echter	te	veel	

nadelen en onzekerheden te zijn. Zo blijkt de 

bouwgrond	op	anderhalf	uur	rijden	van	Chennai	

te	liggen	in	een	agrarisch	gebied,	ver	van	de	

bewoonde	wereld	en	vrijwel	zonder	voorzienin-

gen	(medische	en	educatieve).	Dat	is	geen	goede	

Expositie Indiase Gezichten: laatste weekend van dit jaar en het eerste weekend van 2015 in Kunstpost Wijchen 

Binnendijk	van	stichting	Paulus	Mundial.	We	

werken	al	jaren	samen	met	deze	stichting.	Paulus	

Mundial	steunt	onder	meer	18	meisjes	voor	hun	

Engelstalige	opleiding	op	de	Don	Bosco	School	

in	PT	Parru.

We	willen	een	expositie	maken	met	iets	extra’s.	

Niet	alleen	foto’s,	maar	ook	een	doorlopende	

powerpointvoorstelling	en	Indiase	hapjes,	muziek	

en	dans.	Paulus	Mundial	laat	zien	hoe	je	in	een	

Indiaas	hutje	woont.	En	er	komen	miniworkshops	

kolams	maken:	Indiase	tekeningen	op	de	grond,	

gemaakt	van	rijstpoeder.	Uiteraard	willen	we	ook	

heidswerkers actief zijn in twintig dorpen rond 

Kamalapuram.	Ze	bieden	zorg	in	de	colonies,	de	

gedeeltes	van	de	dorpen	waar	dalits	(kastelozen)	

wonen.	Ook	is	Nirmala	een	zeer	gewaardeerde	

verloskundige.

We	gaan	vooralsnog	door	met	de	steun	aan	

de health workers die iedere maand een kleine 

vergoeding	voor	hun	werkzaamheden	krijgen	en	

voor	wie	we	deels	ook	de	medicijnen	bekostigen	

die	ze	uitdelen	aan	de	dorpelingen.	Uiteraard	

houden	we	goed	in	de	gaten	hoe	het	kliniekje	ver-

der	functioneert	na	het	vertrek	van	Nirmala.

Mooi was het om tijdens het projectbezoek aan 

Kamalapuram	te	zien	dat	het	deels	gerenoveerde	

en	deels	nieuwgebouwde	sanitaire	complex	voor	

de	kostschoolmeisjes	(wc’s	en	wasruimtes)	er	

goed	uitziet.	Dit	project	van	Stichting	Thomas	

Bouwprojecten is door Amaidhi gesteund met 

een	bijdrage	van	5.000	euro.

omgeving	voor	een	opvanghuis	als	dat	van	SIP.	

Dat	is	ook	de	mening	van	onze	adviseurs	die	in	

India	dit	project	begeleiden,	de	ontwikkelings-

hulp-consultant	dr.	Elizabeth	Negi	en	de	jurist	

dr.	Paul	Sunder	Singh	(directeur	van	Karunalaya).	

Een	ander	probleem	is	dat	Noori	alleen	de	oudere	

kinderen naar het nieuw te bouwen shelter wil 

verhuizen	en	de	jongeren	wil	blijven	huisvesten	in	

het	huidige,	gehuurde	gebouw.	Dat	is	een	grote	

afwijking	van	het	oorspronkelijke	plan.	Een	van	

de	belangrijkste	redenen	voor	de	nieuwbouw	is	

namelijk het feit dat er nu huur moet worden 

betaald.	Die	kostenpost	drukt	zwaar	op	SIP.	Een	

eigen	gebouw	voor	alle	kinderen	zou	aan	die	

ongewenste	situatie	een	einde	maken.	Bovendien	

is	er	nu	altijd	de	kans	dat	de	eigenaar	van	het	

gehuurde	pand	het	contract	opzegt	waardoor	SIP	

op straat zou komen te staan. 

Het	bestuur	van	Stichting	Amaidhi	heeft	het	

moeilijke besluit moeten nemen om het bouw-

plan	af	te	keuren.	We	zoeken	nu,	samen	met	

Noori,	naar	alternatieven.	Te	denken	valt	aan	

de	aankoop	van	het	huidige,	gehuurde	pand	of	

nieuwbouw	op	een	gunstigere	locatie,	een	plek	

waar alle kinderen terechtkunnen. 

We hadden gehoopt dat Peter Deurloo tijdens 

zijn projectenreis in december 2013 de eerste 

steen kon leggen voor het nieuwe kindertehuis 

van SIP. Helaas liep het anders. Het huis zoals 

dat was gepland, wordt niet gebouwd. 



Van	14	december	2013	tot	en	met	2	januari	2014	

bezocht	Amaidhi-voorzitter	Peter	Deurloo	de	pro-

jecten	in	India.	Twee	weken	waren	gereserveerd	

voor	projectbezoeken.	De	laatste	week	voor	een	

prachtige	rondreis	door	Tamil	Nadu.	Samen	met	

zusters	van	de	congregatie	Franciscan	Sisters	of	

St.	Joseph	en	met	Bernadette	Verbruggen	van	de	

Belgische	stichting	Future	for	Sale.	

Peter	heeft	een	uitgebreid	reisdagboek	bijgehou-

den dat zowel de projectbezoeken als de trip 

door	Tamil	Nadu	beschrijft.	Het	was	een	reis	vol	

pRojECtENREIS: 
EEN ImpRESSIE 
IN Foto’S

hoogtepunten:	bijzondere	ontmoetingen	met	

inspirerende	mensen,	maar	ook	prachtige	land-

schappen en cultuurschatten. 

Het	reisverslag	is	veel	te	uitgebreid	om	hier	te	

publiceren.	Het	is	te	vinden	op	de	website	

van	Amaidhi	via	de	link	www.amaidhi.nl/ 

nl/projectenreis.	Daar	zijn	ook	veel	

foto’s	te	vinden,	net	als	op	de	face-

bookpagina	van	Amaidhi.	Om	een	

kleine	indruk	te	geven	hebben	we	een	

paar foto’s geselecteerd.


