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De actie we die ieder jaar mogen doen met de

kinderen die in Beuningen het rooms-katholieke

vormsel ontvangen, is verlengd. We hadden al de

prachtige opbrengst van deze actie ontvangen.

Die was op de eerste plaats bedoeld voor de

aanschaf van schooltassen met inhoud

(schriften, pennen, etc.). Het was echter zoveel

geld dat we er meer van konden financieren.

Maar grond is duur in Chennai en voor de

aankoop van het extra stuk land was het bedrag

veel te klein. 

Vandaar dat we hebben besloten de actie voort te

zetten tot het eind van 2005. Inmiddels is het

goede nieuws dat zowel Wilde Ganzen als NCDO

aan ons actieresultaat een bijdrage willen

leveren. Aan iedere ingezamelde euro dragen zij

€ 1,70 bij.

Karunalaya wil op het stuk grond een speelplaats

en een ‘leerplaats’ inrichten. Naast schommels

en klimrekken moet er ook een kleine kinder-

boerderij en een moestuin komen. Daar leren de

opgevangen jongeren omgaan met dieren en het

telen van planten. Het is de bedoeling om hen

ook te leren verantwoord met water om te gaan.

Het regenwater wordt gefilterd en gebruikt voor

consumptie en irrigatie.
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- Schoolkinderen uit sloppenwijk ondergaan metamorfose

- Chennai Tailoring Team wordt doorgelicht
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- 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 overheadkosten: het

werk wordt verricht door vrijwilligers die

administratieen reiskosten uit eigen

beurs betalen

- Amaidhi houdt zijn donateurs op de

hoogte van het verloop van projecten

via een regelmatig verschijnende

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 Dylia Hunsche

Horstacker 12-41,

6546 ED Nijmegen

tel.: 024 - 377 35 20

e-mail: info@amaidhi.nl

Ine Buma-Le Blanc

De Kluyskamp 12-89,

6545 JK Nijmegen

tel.: 024 - 377 98 61

e-mail: Ine.Buma@edu.han.nl

Bekijk onze website voor een overzicht van

al onze activiteiten op:

www.amaidhi.nl

Hoe kunt u Amaidhi steunen?

Maak een donatie over op ons 

rekeningnummer:

Rabobank: 1679.44.681

o.v.v. Stichting Amaidhi in Nijmegen

Omdat alle kleine beetjes helpenInmiddels is de nieuwe website on line. Bart Friso

van ontwerpbureau Louman en Friso heeft deze

ontworpen, samen met Petra Bloemendaal. De site

barst van de Indiase kleuren en is echt een bezoek

waard. Doen dus, op: www.amaidhi.nl

Aan een Engelse versie van de site wordt nog gewerkt.

De straatkinderen van Karunalaya hebben een

nieuw opvanghuis dat er fantastisch uitziet.

Ze missen echter nog een plek om te spelen

en te leren. Daarom wil het hoofd van

Karunalaya, Paul Sunder Singh, een stuk

grond kopen dat grenst aan het nieuwe

shelter. Amaidhi probeert de aanschaf

mogelijk te maken.

Lees verder op de volgende pagina...

KARUNALAYA: 
LAAT DE KINDEREN SPELEN

De straatkinderen van Karunalaya hebben een nieuw opvanghuis dat er fantastisch uitziet

Giften 

Giften van fondsen € 13.890,-

Giften van donateurs € 7.434,-

Totaal € 21.314,-

Projectkosten

Tuitionproject, St. Thomashospital, huiswerkbegeleiding € 1.268,-

Chennai Tailoring Team, kleermaakstersproject € 7.047,-

Karunalaya, opvang straatkinderen (incl. aanvulling Wilde Ganzen) € 3.621,- 

St. Joseph´s Hospital, medicijnen en apparatuur € 3.989,-

www.amaidhi.nl

DE EURO’S IN 2003:
WIE KREEG ZE 
EN WAARVOOR?

JAARLIJKSE
PROJECTENREIS STAAT
WEER VOOR DE DEUR 
In januari 2005 vertrekken  bestuursleden Ine

Buma en Peter Deurloo naar India om de

projecten van Amaidhi te bezoeken. Uiteraard

brengen wij in de volgende nieuwsbrief verslag

uit van deze reis. Ine en Peter bezoeken ook het

project van stichting kinderhulp Bodhgaya in

Bihar. Die stichting waarin Ine actief is bouwt

daar een kinderdorp. 

Met de komst van Jojo Heesbeen en Nathalie

de Haan als nieuwe bestuursleden, is het

bestuur van onze stichting weer op volle

sterkte. Zij zijn beiden al jaren nauw betrokken

bij ons werk en we zijn blij dat ze onze

uitgedunde gelederen komen aanvullen.

Het bestuur bestaat nu uit Peter Deurloo

(voorzitter), Jojo Heesbeen (penningmeester),

Ine Buma (secretaris), Nathalie de Haan

(bestuurslid) en Dylia Hunsche (bestuurslid).

Met Jojo werkten we al jaren samen bij de steun

aan het St. Joseph’s Hospital in Kamalapuram

en aan het St. Thomas Hospital in Chennai.

Nathalie heeft Karunalaya gesteund door ter

gelegenheid van haar promotie tot doctor in de

archeologie geld voor dit project te vragen aan

haar gasten. Ook werkten beiden meerdere

malen mee op onze jaarlijkse

Indiamanifestaties.

EVEN VOORSTELLEN:
ONZE NIEUWE
BESTUURSLEDEN
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De kleermakersopleiding met atelier Chennai

Tailoring Team staat voor belangrijke keuzes

wat betreft de toekomst. Tijd om even alles op

een rijtje te zetten en een weloverwogen

beslissing te nemen.

We hebben Elizabeth Negi, consultant voor

ontwikkelingsprojecten in Chennai, gevraagd de

huidige gang van zaken binnen het project in

beeld te brengen en samen met de projectleiding

te zoeken naar het beste toekomstperspectief. Er

zijn op het eerste gezicht twee problemen. 

Alle vrouwen in de sloppenwijk waar het Tailoring

Team is gevestigd die geïnteresseerd waren in het

volgen van een opleiding tot kleermaakster

hebben die inmiddels ontvangen. Is het project

daarmee afgerond, of moet het Tailoring Team

zich gaan richten op een andere wijk?

Het tweede probleem is dat het coöperatieve

atelier, Chennai Garments, onvoldoende orders

weet te verwerven om alle vrouwen in de

coöperatie aan het werk te houden. Zijn er

voldoende mogelijkheden maar worden die niet

benut, of moet je concluderen dat de opzet niet

levensvatbaar is?

Op deze vragen probeert Elizabeth Negi een

antwoord te vinden. Los van de uitkomst van dit

proces wil Amaidhi geleidelijk de steun aan het

project verminderen. Uiteindelijk zal het op eigen

benen moeten staan. Het wordt voor ons en voor

het Tailoring Team een spannende tijd.

Bij het aanstaande projectbezoek in januari 2005

hopen we de resultaten van Elizabeths onderzoek

te kunnen bespreken met de projectleiding.

Zevenhonderd kinderen uit de sloppen-

wijken van zuid-Chennai gaan binnenkort

geheel vernieuwd naar school. Samen met

Vereniging Yaluva, Jojo Heesbeen en haar

vriendin Bibi hebben we actie gevoerd

voor de kinderen die vanuit St. Thomas

Hospital huiswerkbegeleiding ontvangen.

Met het ingezamelde geld koopt sr.

Rexline schooltassen, schriften, pennen,

schooluniformen en schoeisel. Ook het

schoolgeld wordt betaald voor de ouders

die daar te arm voor zijn.

Vereniging Yaluva is de voortrekker van deze

actie. Ook zij heeft hiervoor steun gevraagd

bij NCDO en Wilde Ganzen. Maar het is nog

niet duidelijk of Yaluva een premie zal

ontvangen. We hopen dat bestuursvoorzitter

Peter Deurloo als hij in januari naar Chennai

gaat om de projecten te bezoeken de

aanschaf van de spullen al kan meemaken.

Amaidhi draagt aan de opbrengst bij via de

actie ‘wereldburger’. Bestuursleden Dilia

Hunsche en Peter Deurloo hebben vrienden

en bekenden gevraagd bij de geboorte van

hun dochtertje Myrthe geen cadeautjes te

geven, maar een bedrag voor de huiswerk-

begeleiding. Dat heeft, samen met andere

giften van onze donateurs ten bate van het

tuition project, geresulteerd in een actie-

resultaat van € 1261,-

De plannen zijn klaar. Nu nog de poen.

We kunnen waarschijnlijk niet het hele bedrag bij

elkaar krijgen, maar we gaan proberen zo dichtbij

mogelijk te komen. Doet u met ons mee? Bij

deze nieuwsbrief treft u een overmakingskaart

aan van Wilde Ganzen. Vul hem in en stuur hem

op. Alvast bedankt!

Overigens zal de opbrengst van de Beuningse

vormelingenactie van 2005 weer voor de

aanschaf van schooltassen worden ingezet. Is

het resultaat opnieuw zo fantastisch als in 2004

dan kopen we er ook speeltoestellen en dieren

voor de kinderboerderij van.

De plattelandskliniek van zuster Nirmala, St. Joseph’s Hospital is druk bezig haar medische

meubilair en apparatuur te vernieuwen en uit te breiden. Ook wordt er een slaap/werkkamer

ingericht voor Nirmala binnen de kliniek. 

Daarvoor heeft Amaidhi geld overgemaakt naar

de franciscaanse zusters in Chennai. Het is de

tweede geldzending. Die vond plaats nadat

Nirmala de besteding van de eerste zending had

verantwoord.

Amaidhi voert dit project in Kamalapuram,

Andhra Pradesh uit in samenwerking met Henk

Kooij van Stichting Chennai. Hij heeft het project

onlangs bezocht en voor de meisjes van de kost-

school die op het ziekenhuisterrein ligt een

speeltuin aangelegd.

Ook werken we samen met de stichting Thomas

Bouwprojecten. Als specialist in het bouwen in

India coördineert zij de verschillende bouw-

projecten die in 2005 op het terrein van het

ziekenhuisje plaatsvinden. Dan gaat het om de

reparatie van het dak van het klooster en de

kliniek, de aanleg van een regenwaterafvoer en

opslagtank en de bouw van een eenvoudige

‘patiëntenkeuken’. Daar kunnen familieleden van

patiënten een maaltijd bereiden. Amaidhi draagt

de kosten van de bouw van de keuken, de 

wateropslagtank en deels ook de dakreparatie

van de kliniek. Hans Schiebroek van stichting

Thomas Bouwprojecten heeft onlangs het St.

Joseph’s Hospital bezocht en een deskundige en

betrouwbare aannemer gezocht. 

De bouw van de keuken wordt mede gesteund

door Wilde Ganzen en NCDO.

SCHOOLKINDEREN
UIT SLOPPENWIJK 
ONDERGAAN
METAMORFOSE

ST. JOSEPH’S HOSPITAL STEEKT ZICHZELF IN HET NIEUW

CHENNAI
TAILORING TEAM
WORDT
DOORGELICHT

De kinderen missen echter nog een plek om te spelen en te leren. Daarom wil het hoofd van

Karunalaya, Paul Sunder Singh, dit stuk grond kopen dat grenst aan het nieuwe opvanghuis. 
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1. staande bloeddrukmeter, weegschaal en

nierbekkens

2. sterilisator met toebehoren, apparaat om

slijm te verwijderen

3. kast met nieuw beddengoedDe gezondheidswerkers kregen een nieuw uniform in de vorm van een sari
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