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Het jaar 2005 was voor Stichting

Amaidhi er één van rennen en stil-

staan. Allesoverheersend was de

tsunami en de golf van donaties 

die deze losmaakte. Ook was er de

succesvolle afronding van het 

project tuition en de bouwactivi-

teiten in Kamalapuram. Anderzijds

was er sprake van een pas op de

plaats bij het kleermakers-project

Chennai Tailoring Team en het

Zonta Resource Centre. 

- Jaarbericht

- Karunalaya: wederopbouwproject na tsunami

- St. Thomas Hospital: huiswerkbegeleiding en nieuwe bedden
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Onze actie werd ondersteund door Wilde Gan-

zen. Daar kwam ook rechtstreeks geld binnen:

maar liefst 59.804 euro, de totale bruto opbrengst

werd daarmee 148.243 euro.  Wilde Ganzen geeft

over alle ingezamelde bedragen een premie van

zeventig procent.

Inmiddels is er geld overgemaakt voor de allereer-

ste noodhulp. Amaidhi gaf daarvoor 18.864 euro,

een bedrag dat door Wilde Ganzen werd ver-

hoogd tot 29.183 euro. 

Ook heeft Wilde Ganzen een bedrag van 36.730

euro overgemaakt dat is gebruikt voor de aan-

schaf van boten en mobiele verkoopkarretjes voor

de getroffen vissers. 

Het tentendorp waarin de tsunamislachtoffers

terechtkwamen, is getroffen door zowel brand-

stichting als overstromingen. Om de nood die dat

met zich meebracht te lenigen, heeft Wilde Gan-

zen op ons verzoek eind 2005 nog eens een

bedrag van 42.000 euro overgemaakt.

Het bedrag dat nu nog resteert bij Wilde 

Ganzen en Stichting Amaidhi wordt besteed aan

een wederopbouwproject voor getroffenen door

de tsunami. Het gaat om 44.436 euro bij Wilde

Ganzen (inclusief premie) en om 38.575 euro bij

Stichting Amaidhi (exclusief premie). Wij willen

voor dit bedrag gemeenschapsvoorzieningen

realiseren bij de nieuwe huizen voor de tsunami- Lees verder op de volgende pagina...

K ARUNALAYA 

JAAR-
BERICHT

Een medewerker van Karunalaya in het opvang-

kamp voor getroffenen door de tsunami

Amaidhi heeft vanaf de dag na de tsunami actie gevoerd voor Karunalaya, dat haar

werkgebied midden in de zwaar getroffen vissersgemeenschap van Noord-Chennai

heeft. Dit resulteerde tot onze eigen verrassing in een opbrengst van 88.439 euro

Een geweldig resultaat waarvoor we alle - veelal onbekende - donateurs hartelijk

bedanken. 

slachtoffers. De regering voorziet niet daar niet

in, zo bleek tijdens de projectreis van Peter

Deurloo in september 2006. Een mogelijk ander

projectdoel is de bouw van huizen voor door de

tsunami getroffen vissers die buiten

de boot zijn gevallen bij de reconstructieregeling

van de Indiase overheid. Paul Sunder Singh

oefent momenteel druk uit op de overheid om

ook voor deze mensen, die nu in tenten van vod-

den op het trottoir vlakbij de zee wonen, huisves-

ting te verzorgen. Pas als de overheid dat niet

oppakt, zal Karunalaya, met hulp van Amaidhi, dit

project steunen.



Het project tuition (huiswerkbegeleiding) dat

is opgezet door dokter-zuster Rexline ontving,

voorlopig voor het laatst, een bijdrage in 2005. 

Maar het ging wel om een zeer grote bijdrage.

Samen met Vereniging Yaluva en Jojo Heesbeen

en haar vriendin Bibi werd voldoende geld inge-

zameld om voor zevenhonderd kinderen uit de

sloppenwijken rond het ziekenhuis schooltassen,

boeken, schriften, pennen en schooluniformen

aan te schaffen. Ook kregen ze ieder een paar

nieuwe schoenen. Voor dit projectonderdeel

kwam, mede met premies van NCDO en Wilde

Ganzen, 19.418 euro op tafel. Het tweede onder-

deel van dit project betrof de schoolgelden voor

de zevenhonderd scholieren. Daarvoor haalden

Na de aanschaf van tal van verpleegkundige

materialen en noodzakelijke apparatuur in de

voorgaande jaren, was 2005 voor het 

St. Joseph's-ziekenhuis het jaar van de bouw.

Het dak van de kliniek werd gerepareerd, er

werden regengoten gebouwd en de put werd

omgebouwd tot wateropslagtank. Ook verrees

er een keukentje waar bezoekende familieleden

van patiënten een potje kunnen koken.

Tijdens zijn projectbezoek in september jongst-

leden heeft Peter Deurloo het keukentje op

feestelijke wijze geopend. Dat gebeurde door

het koken van witte rijst in een nieuwe pot op

het nog maagdelijke fornuis.

Dit project had Amaidhi nooit kunnen realiseren

zonder de deskundige hulp van de St. Thomas
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B O U W, BETAL ING  GEZONDHE IDSWERKERS
EN MEDIC I JNEN VOOR

S T. JOSEPH’S
HOSP I TA L

Bij St. Joseph's Hospital werd druk

gewerkt aan de watervoorziening.

Stichting voor Bouwprojecten. Deze heeft een lang-

durige ervaring met het bouwen van voorzieningen

voor de congregatie van franciscanessen waartoe

ook St. Joseph's Hospital behoort. Financieel

mochten we rekenen op de steun van NCDO en

Wilde Ganzen.

Zuster en verpleegkundige Nirmala van St. Joseph's

Hospital ontving, net als eerdere jaren, in 2005

weer een bijdrage voor de onkostenvergoeding aan

de gezondheidswerkers die zij ondersteunt in de

omliggende dorpen. Nirmala ontving ook een bij-

drage voor de aanschaf van medicijnen. 

De hulp aan St. Joseph's Hospital is vastgelegd in een

meerjaren-projectplan, waarvoor Amaidhi steun heeft

ontvangen van Cordaid en het Anton Jurgensfonds.

Tijdens het projectbezoek van Peter Deurloo in sep-

tember bleek dat sr. Nirmala voor de komende drie

jaar fondsen heeft weten te werven voor de aan-

schaf van medicijnen. Amaidhi heeft nog voldoende

geld om voor dezelfde periode de gezondheidswer-

kers te betalen. Daarnaast heeft Nirmala nog een

aantal verpleegkundige artikelen nodig en een

pomp om het water uit het opvangbekken omhoog

te pompen.

Het Anton Jurgensfonds heeft toegezegd dat het

resterende geld uit zijn bijdrage ook mag worden

ingezet voor de betaling van gezondheidswerkers

en de aanschaf van medicijnen.

Cordaid gaat alleen akkoord met de besteding

van haar bijdrage aan eenmalig te maken kosten.

BEDDEN 
S T. THOM

Momenteel loopt er een rechtszaak die de strijd

rond de muur moet beslechten. Hoogstwaar-

schijnlijk zal Karunalaya deze rechtszaak winnen.

Daarna wordt het terrein dan verder ingericht.

De vormelingen in Beuningen brachten ook geld

bijeen voor de aanschaf van vierhonderd school-

tassen met leermiddelen die Karunalaya in 2005

heeft uitgedeeld aan de schoolkinderen die de

organisatie ondersteunt. Het is een actie die ieder

jaar weer op veel enthousiasme kan rekenen, niet

alleen van de kinderen in Beuningen en Chennai,

maar ook van de leden van de vormselwerkgroep. 

Ook bij het vormsel van 2006 is weer een prachtig

bedrag ingezameld voor Karunalaya: maar liefst

ruim 1500 euro. Amaidhi gaf onder meer een dia-

workshop over het leven van schoolkinderen in

Chennai. Daarnaast kwamen er nog een aantal flinke

giften binnen voor Karunalaya. Een speciale ver-

melding verdient Ronald van Sluis die in november

Karunalaya bezoekt tijdens een Indiareis en die

600 heeft gedoneerd voor het project.  In totaal

konden we daardoor 2.399 euro overmaken naar

het programma Jeugd voor Jeugd van Wilde

Ganzen. Die heeft een premie toegekend waardoor

er 3.711 euro richting India kon worden gestuurd.

Paul Sunder Singh heeft aangegeven dat de aan-

koop van schooltassen met inhoud nog steeds een

zeer welkom project is. Daarnaast koopt hij er ook

kleren en schoeisel voor de door Karunalaya opge-

vangen straatkinderen voor.

Toen de tsunami losbarstte, waren we al bezig geld

in te zamelen voor de aankoop van een stuk land

aanpalend aan het nieuwe sheltergebouw van

Karunalaya. Met de geweldige hulp van de vorme-

lingen van de Corneliusparochie in Beuningen, bij-

dragen van een kerkelijke instelling, van stichting

Haella en van de Nederlandse stichting Karunalaya,

is het ons gelukt voldoende geld hiervoor bijeen te

brengen. 

Ook hier heeft Wilde Ganzen het actieresultaat met

een premie van zeventig procent verhoogd. NCDO

gaf eveneens een premie van bijna 10.000 euro op

het actieresultaat.

Voor de inrichting van het aangekochte land tot

speelplaats en kinderboerderij met moestuin

heeft  de Rotaryclub Nijmegen 750 euro gedo-

neerd. Peter Deurloo gaf tijdens een clubmeeting

een lezing en vertoonde een film over Karunalaya.

Tijdens de projectreis van september 2006 bleek

dat dit deelproject van Karunalaya nog steeds

wacht op uitvoering. Dat komt door de protesten

van de eigenaar van het aanpalende gebied. Deze

heeft de scheidingsmuur die Karunalaya had

gebouwd voor de helft weer afgebroken. Zonder

een goede afscheiding is de aanleg van de leer-

en speelvoorzieningen niet verantwoord.



C H E N N A I
TA I LO R I N G
T E A M

Een eervolle vermelding is hier op zijn plaats

voor het St. Jans Lyceum in Den Bosch dat 8.000

euro bijdroeg aan dit project.

In 2006 hebben we ons geconcentreerd op

fondswerving voor nieuwe bedden die het St.

Thomasziekenhuis hard nodig heeft. Het zieken-

huis moet namelijk flink groeien om zijn ver-

pleegkundigenopleiding te kunnen behouden.

Alleen ziekenhuizen met een bepaald minimum

aantal bedden mogen een dergelijke opleiding

onderhouden van de Indiase overheid. St.

Thomas Hospital zit momenteel ver beneden die

minimumgrens. Alle bijdragen voor de aanschaf

van nieuwe bedden zijn nog steeds meer dan

welkom! (onder vermelding van 'bedden').

Het project Chennai Tailoring Team

wordt financieel afgesloten.

Op het terrein van St. Thomas Hospital wor-

den schooltassen met inhoud uitgedeeld.

Ook bij dit project speelt een gebrek aan com-

municatie ons parten. Ondanks herhaalde

pogingen van onze kant om zicht te krijgen op

de stand van zaken, bleef de situatie onduide-

lijk tot het projectbezoek in september 2006.

Amaidhi heeft dit project financieel al afgeslo-

ten. Wel zijn er nog fondsen van derden

beschikbaar voor inrichting van het gebouw.

De projectdoelen zijn gehaald  Vele vrouwen in

Kalyanapuram die interesse hadden, hebben een

naaiopleiding ontvangen. Het project wordt vanaf

nu uit lokale fondsen gefinancierd. 

Het investeringsfonds van 2000 euro voor een

naaiatelier dat Amaidhi enkele jaren geleden ver-

leende, is terugbetaald nadat dit atelier aanvanke-

lijk op niets was uitgelopen. Inmiddels zijn er

echter toch weer vijftien vrouwen actief in het ate-

lier Chennai Garments.  Amaidhi heeft besloten

alsnog het tekort van 600 euro op de begroting

van het Tailoring Team over 2005 en 2006 aan te

zuiveren. Ook stellen we opnieuw een investe-

ringsfonds van 2000 euro in. Dat geld is specifiek

bedoeld voor renteloze leningen aan naaisters die

een machine willen kopen om thuis te werken. Bij

het niet terugbetalen van de lening, moet de aan-

geschafte machine worden ingeleverd bij het

Tailoring Team. Het zijn de laatste financiële bij-

dragen van Amaidhi aan het project. 

Er groeit echter  een nieuwe Nijmeegse connectie

met het naaiatelier. Twee enthousiaste Nijmeegse

vrouwen, Katja Teunissen en Anne Besselink wil-

len op een eerlijke manier kinderkleding laten

maken in India. Zij gaan bekijken of de vrouwen

van Chennai Garments dat voor hen kunnen

doen.

VOOR
AS HOSPITA L

De kwestie die nog steeds niet is opgelost is de

verhuizing van de vrouwen met aids naar het

nieuw gebouwde opvanghuis. Het dorp waar dit

nieuwe gebouw ligt, blijft zich verzetten tegen de

vestiging van de vrouwen. Tijdens het projectbe-

zoek bleek dat nu eindelijk wel – sinds een half

jaar – wordt gewerkt aan een oplossing. 

Eunice Daniel, de coördinator van het opvang-

huis, heeft gesprekken gevoerd met de betrokken

dorpelingen en voor de kinderen van het dorp

wordt er een kinderopvang in het gebouw gereali-

seerd. Daarnaast is de politieke leider van het

dorp die zich ook tegen de vestiging verzette,

inmiddels weggestemd. Desalnietemin is Eunice

vrij somber over de perspectieven voor verhuizing

op korte termijn. 

Peter heeft de vrouwen gewoontegetrouw weer

een dag mee uit genomen tijdens zijn projectbe-

zoek. Dit maal zijn we naar de voormalige Franse

stadstaat Pondicherry geweest, naar Auroville

(een experimentele internatio-

nale gemeenschap) en naar

Mahabalipuram, een zee-

plaats met prachtig beeld-

houwwerk. Op deze trip heeft

de Nederlandse Corrie

Vincent ons vergezeld. Zij

leeft voor minimaal een jaar

in Madras waar haar man

voor Philips werkt. Sinds ons

gezamenlijk reisje gaat zij

iedere week twee keer langs

bij de vrouwen in het opvang-

huis.

De kleermaakstersopleiding Chennai Tailoring

Team functioneerde  in 2005 en 2006 zonder

een bijdrage van Amaidhi. Door een moeiza-

me communicatie met het project waren we

onvoldoende op de hoogte van de stand van

zaken. Die bleek tijdens het eerder genoemde

projectbezoek gelukkig veel positiever dan

gevreesd.

we op eigen kracht een kleine 11.000 euro binnen.

Wilde Ganzen en NCDO ondersteunden dit deel

van het project niet omdat het hier om jaarlijks

terugkerende kosten gaat.

ZONTA
RESOURCE
C E N T E R

De vrouwen van Zonta Resource

Center nemen we ieder jaar tijdens

het projectbezoek een dagje mee uit.



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

De Kluijskamp 12-71,

6545 JK Nijmegen

tel.: 024 - 377 35 20

e-mail: info@amaidhi.nl

Nathalie de Haan

Stieltjesstraat 21,

6511 AJ Nijmegen

tel.: 024 - 323 80 07

e-mail: n.dehaan@let.ru.nl

Hoe kunt u Amaidhi steunen?

Maak een donatie over op ons 

rekeningnummer:

Rabobank: 1679.44.681

o.v.v. Stichting Amaidhi in Nijmegen

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt

door: Louman & Friso.

Omdat alle kleine beetjes helpen

Projectbezoek Johanne en Femke

Johanne van Dijk van Wilde Ganzen heeft tijdens

haar projectbezoek aan India in juli 2006 ook

Karunalaya bezocht. Dit vanwege de grote bijdrage

van de Wilde Ganzen aan de projecten van deze

organisatie. 

Ook Femke Halsema, fractievoorzitter van Groen-

Links in de Tweede Kamer, heeft Karunalaya en de

opvangkampen voor de tsunamislachtoffers in

Chennai bezocht. Zij heeft aangeboden haar naam

te verbinden aan de wederopbouwprojecten van

Karunalaya en Amaidhi na de tsunami.

Future For Sale

Amaidhi-voorzitter Peter Deurloo bezocht tussen 

16 september en 1 oktober de vijf projecten van de

stichting. Hij werd vergezeld door oud-Amaidhi-

bestuurslid Peter Rosemeyer en Bernadette 

• De EVA-werkgroep van moedervereniging St. Anna

van de Emmausparochie in Nijmegen die geld

doneerde voor de nog aan te leggen speeltuin en

kinderboerderij van Karunalaya.

• Het Beuningse koor Komore dat geld inzamelde

voor een cadeau voor de vrouwen met Aids in het

Zonta Resource Center.

• De Rotary Club Nijmegen die geld doneerde voor

inrichting van het speel- en leerterrein van het

Karunalaya opvangcentrum.

We willen al onze donateurs bedanken voor de giften

in de afgelopen periode. Zonder uw steun is ons werk

onmogelijk!

Verbruggen. Zij hebben samen in Antwerpen de stich-

ting Future for Sale opgericht. Deze wil meisjes uit

arme gezinnen financieel ondersteunen zodat ze les

kunnen krijgen op de kostschool bij St. Joseph's

Hospital in Kamalapuram. Daarvoor zoekt Future for

Sale sponsorouders in België.

Jaarrekening

Accountantskantoor BDO maakt ook over het jaar

2005 weer gratis de jaarrekening op van Stichting

Amaidhi. Een sponsoring waarmee we erg blij zijn.

Donateurs die een exemplaar van de jaarrekening 

willen ontvangen, kunnen zich melden bij het

Amaidhibestuur (zie het colofon).

Paul Sunder Singh in Nederland

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, is het alweer voorbij,

het bezoek van Paul Sunder Singh aan Nederland. De

directeur van Karunalaya Social Service Society was

uitgenodigd voor een symposiumin de VS over men-

sensmokkel. Op de terugweg van die reis, verbleef hij

twee weken in Nederland. Daar heeft hij inmiddels

zoveel vrienden gemaakt dat hij een vol programma

moest afwerken. Hij deed ook Nijmegen en Beuningen

aan, waar hij vertegenwoordigers ontmoette van de

Corneliusparochie, de vormselwerkgroep, de EVA-groep

van de Emmausparochie en natuurlijk van Amaidhi.

Voor de meisjes vankostschool wil Future

for Sale een adoptieproject starten

• Heel veel meelevende mensen tijdens de tsuna-

mi-actie met een speciale vermelding voor: de

kinderen van juf Rian Spitzen die afscheid nam,

van basisschool De Lanteerne in Nijmegen, het

St. Janslyceum in Den Bosch, M.O. Dorlas,  GTI

Koudetechniek, een Caritasinstelling, Hedda,

Lisenka, Martine en Willem, de ontspanningsver-

eniging van de Nederlandse Spoorwegen in

Heerlen, Autoschadebedrijf Möller in Rotterdam,

het Recreatiecentrum, Stichting PZI, Advies bv,

Broeders van Lourdes en Vereniging Yaluva.

• Ronald van Sluis zamelde geld in voor Karunalaya

vooraf gaand aan zijn India-reis.

• Lenny Sibelt en Hans die geld inzamelden voor

St. Thomas Hospital tijdens hun bruiloft. Bij deze

nogmaals gefeliciteerd en bedankt!

BI JZONDERE  
D O N AT I E S K WA-
MEN ER VAN:

WWW.AMAIDHI.NL


