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VERJAARDAGS
KALENDER

IN DEZE NIEUWSBRIEF

11.00-17.00 

Informatie- en verkoopmarkt particuliere 

initiatieven India, films, diavertoningen, 

presentaties, muziek, vegetarisch Indiaas eten 

en drinken, Indiase winkeltjes geopend. 

11.30-12.00

Film ‘Nagaland’ van Jan Fleuren

12.15-12.35

Rondleiding in de tempel (Mandir)

   

12.40-13.00

Rondleiding in de tempel (Mandir)

13.15-13.45

Film ‘Arunachal Pradesh’ van Jan Fleuren

14.00-14.20

Bharata Natyam, Klassieke Indiase tempeldans

14.30-14.45

Presentatie Kalender 

Amaidhi

15.00-15.20 

Bollywooddansen 

15.45-16.30 

Film ‘Dit is India’ van 

Jan Fleuren

INDIADAG
PROGRAMMA

Adres: 

Hindoestaans Cultureel Centrum
Stationslaan 18 in Wijchen 

Dit is op loopafstand van het NS station van 

Wijchen (eveneens aan de Stationslaan). 

Volg de gele bordjes ‘mandir’.  

De entree is vrij. 

De stichting ontstond uit verbondenheid met 

de mensen in India. Dilia Hunsche, 

een van onze bestuursleden, 

werkte in 1995 en 1996 een half 

jaar in St. Thomas Hospital. 

Voordat ze vertrok voerde ze 

actie voor dit ziekenhuis 

en stuurde een contai-

ner met medische goe-

deren naar India.

Vanuit die meeleef-

ervaring groeide 

Amaidhi. 

Uit de duizenden

foto’s die we 

sindsdien in India 

maakten, hebben 

we een selectie 

gemaakt voor 

de kalender. 

Twaalf foto’s van 

Indiase mensen sieren 

de twaalf maanden van 

het jaar. 

Petra van Bloemendaal, de ontwerper van onze 

kleurige website, maakte van de verjaardags-

kalender al een even grote lust voor het oog. 

Hij werd gedrukt op milieuvriendelijk papier. 

We presenteren en verkopen de kalender op de 

Indiamarkt ten bate van het Zonta-opvanghuis 

voor vrouwen met aids. Hij kost daar 10 euro. 

Komt  u niet naar de Indiadag dan kunt u de 

kalender bestellen via info@amaidhi.nl , via het 

bijgevoegde reactieformulier of door te bellen met 

Amaidhi: 024-3773520. U kunt de kalender zien 

op onze website: www.amaidhi.nl. Na de Indiadag 

kost hij 12,50 euro, inclusief verzendkosten.

Tijdens de Indiadag kunt u India proeven, zien 

en ervaren. Een van de hoogtepunten is het 

optreden van Dansgroep Madhoerie van Aartie 

Jagmohan. Ze danst de klassieke Indiase tempel-

dans Bharata Natyam en Bollywooddansen. Ook 

is er een markt met Indiase producten ten bate 

van Zonta en een grote infomarkt over kleinscha-

lige projecten.  

Het Hindoestaans Cultureel Centrum leidt u rond 

in de hindoetempel, de grootste van Nederland. 

U kunt uw naam horen zingen in een Indiase 

raga. De meermaals onderscheiden Nijmeegse 

documentairemaker Jan Fleuren vertoont uniek 

filmmateriaal. Voor kinderen is er henna schilde-

ren, mandala’s kleuren, Indiase kralensnoeren 

maken en Indiaas trommelen.

Stichting Amaidhi viert haar tiende verjaardag op zaterdag 27 september met een spetterende 

Indiadag. Daar presenteren we de verjaardagskalender ter gelegenheid van ons jubileum.  

Eind 1997 gingen we van start met het steunen van het opvanghuis voor vrouwen met aids van 

Zonta en het armenziekenhuis St. Thomas Hospital, beide in Chennai.



De vrouwen van het opvanghuis van Zonta 

waren blij om in januari 2008 eindelijk te kunnen 

verhuizen naar het Amaidhi Resource Centre. 

Dat nieuwe opvanghuis werd gebouwd met 

steun van onze stichting. De vreugde ging al snel 

over in woede en verdriet. Inwoners van het dorp 

waar het nieuwe onderkomen ligt, trokken op 

naar het gebouw en richtten tot twee keer vernie-

lingen aan.  

Het St.-Thomas Hospital, het armenziekenhuis 

in Zuid-Chennai (Madras) heeft met steun van 

Amaidhi en Yaluva een tractor aangeschaft voor 

zijn boerderij in Accharapakkam, ten zuiden van 

Chennai.

We hebben gekozen voor dit project omdat het 

geld oplevert voor het ziekenhuis en de sociale 

projecten die het hoofd van het hospitaal, dokter 

en zuster Rexline, leidt. Het doel is dit ziekenhuis, 

een particuliere onderneming van de zusters 

fransciscanessen, zover als mogelijk op eigen 

benen te laten staan. Amaidhi vindt dit streven 

naar zelfvoorziening erg belangrijk. 

De aanschaf van de tractor is een gezamenlijk 

project met Vereniging Yaluva. Deze vereniging 

richt zich geheel op de ondersteuning van het St.-

Thomasziekenhuis. Al eerder werkten wij succes-

vol samen. Meer over de vereniging Yaluva kunt u 

lezen op haar website: www.yaluva-india.nl

Het gebouw van Karunalaya is dit jaar twee 

keer zo hoog geworden. Samen met de Rotary 

Achterhoek doneerde Amaidhi voldoende geld 

voor de bouw van een tweede en een derde 

verdieping op het shelter voor straatkinderen in 

Chennai (Madras).

Ook was er weer de actie voor de straatkinderen 

in Beuningen, dit maal aangevuld met een gewel-

dige gift van Jenny en Ben Wevers. En als klap op 

de vuurpijl besloot Stichting Overal een project 

voor vrouwengroepen uit de tsunamigemeen-

schap te ondersteunen.

Met de financiering van de twee verdiepingen op 

het opvanghuis voor straatkinderen en kindarbei-

St.-Joseph’s Hospital in Kamalapuram heeft 

een nieuwe jeep. Met de aanschaf van dit 

vervoermiddel is het project om de kliniek 

beter toe te rusten dat zes jaar geleden begon, 

afgerond. Dat project werd gesteund door het 

Anton Jurgens Fonds en Cordaid.

In al die jaren werd er gewerkt aan een goede 

permanente en noodstroomvoorziening, er werd  

medisch en paramedisch materiaal gekocht. Het 

dak is hersteld en voorzien van een regenwater-

opvang. Er staat nu een keukentje voor familie-

leden van patiënten en er is een kantoortje inge-

richt met een computer met internetverbinding. 

Tot slot is nu dus ook de oude jeep die het begin 

TRACTOR
ST-THOMAS

VERDIEPINGKARUNALAyA

JEEPST-JOSEPH'S

ZONTAHERSTEL-
OPERATIE

ders heeft onze stichting de tsunami-hulpverle-

ning op een klein deel na afgerond. De tweede 

verdieping wordt een werkplaats voor kleinscha-

lige bedrijfjes van vrouwen uit de vissersgemeen-

schap die door de tsunami werd getroffen. De 

derde verdieping wordt gebruikt voor de begelei-

ding en scholing van vrouwen, mannen en kin-

deren uit de tsunamigemeenschap die inmiddels 

allemaal in nieuwe permanente appartementjes 

wonen.

Voor die scholing van vrouwen draagt Karunalaya 

al jaren zorg. Die taak heeft Karunalaya-directeur 

Paul Sunder Singh nog fanatieker opgepakt na 

de tsunami. De Nijmeegse organisatie Overal 

maakt het mogelijk om met dit werk te kunnen 

doorgaan. Overal financiert een driejarig project 

2008 begaf, vervangen door een nieuw exem-

plaar. Daarvoor hebben ook diverse individuele 

donateurs een flinke duit in het zakje gedaan, 

waarvoor onze hartelijke dank.

Tijdens het project heeft Amaidhi uit eigen mid-

delen medicijnen aangeschaft en de vergoeding 

betaald van de gezondheidswerkers door zuster 

Nirmala, het hoofd van St.-Joseph’s Hospital, zijn 

opgeleid en die actief zijn in 24 dorpen rond de 

kliniek. Deze health workers wil Amaidhi blijven 

steunen. Daarvoor proberen we een sponsor 

te vinden onder gezondheidsinstellingen in 

Nederland.

Wie kan ons verder helpen?

Gelukkig is het afgelopen half jaar rustig verlopen 

en hebben de inwoonsters van het nieuwe shelter 

de draad weer opgepakt. De schade moet ech-

ter nog steeds worden hersteld. Daarvoor heeft 

Amaidhi geld beschikbaargesteld. Hoewel we dit 

project eigenlijk afgesloten hadden. Zonta richt 

zich op het herstel van een goede verstandhou-

ding met de dorpelingen. Daarbij krijgt de organi-

satie steun van  de stadsregering en de politie. 



EVENVOORSTELLEN

CORRIE
VINCENT
Corrie Vincent (Eindhoven, 1949) is reisleidster 

in India voor SNP Natuurreizen. Ze woonde 

in Nederland, de VS, Polen en India. Zij is ons 

nieuwe bestuurslid en stelt zich voor.

“Enkele jaren geleden kon mijn man Jan, die 

toen nog werkzaam was voor Philips, naar India 

voor zijn werk. Wat een uitdaging! Het zou maar 

voor één jaar zijn. Erg kort, maar toch de moeite 

waard om te doen. In de voorbereiding om naar 

Chennai in India te verhuizen, ben ik in contact 

gekomen met Amaidhi en heb ik Peter en Dilia 

ontmoet. 

Toen we in Chennai gingen wonen, besloot ik om 

het vrouwenhuis van Zonta te steunen. Mijn eer-

ste contact met de vrouwen was een uitstapje per 

bus, samen met Peter Deurloo, naar Pondicherry. 

Daarna ben ik de vrouwen twee maal per week 

gaan bezoeken en heb ik wat activiteiten met hen 

ondernomen. En met de twee kinderen, Nirmala 

en Sam, die er ook woonden. 

Sam is uiteindelijk weggegaan met zijn moeder 

en is terecht gekomen in een kindertehuis in 

Noord Chennai: het SIP Memorial Home. Toen 

we weer naar Nederland terugkeerden, besloot ik 

om het kindertehuis te blijven steunen. Ik heb me 

bij Amaidhi kunnen aansluiten om dit project te 

kunnen voortzetten.” 

voor het opzetten van vrouwengroepen en het 

weerbaar maken van vrouwen. Zowel binnen hun 

gezin als in de maatschappij. Het doel is verbe-

tering van hun economische positie en het  leren 

opkomen voor hun rechten richting overheid. 

Overal zamelt afgedankte nog bruikbare goederen 

in en verkoopt deze. Van de opbrengst steunt de 

organisatie projecten die mensen in onderge-

schoven posities helpen zich vrij te vechten.

Over de tsunamiprojecten die Karunalaya heeft 

uitgevoerd tot het moment dat de slachtoffers 

hun nieuwe permanente huizen betrokken, heeft 

Paul Sunder Singh een boek geschreven. 

Een kopie daarvan is te lezen op onze website 

(www.amaihdi.nl)

Door een combinatie van de jaarlijkse actie van 

Sinds begin 2008 steunt Amaidhi een kinder-

tehuis, een project dat is aangedragen door 

Corrie Vincent. Zij heeft in Chennai gewoond 

en is daar in contact gekomen met het wees-

huis van het South Indian Positive Network: 

SIP Memorial Home. 

In dit weeshuis worden - op gescheiden locaties 

- kinderen met hiv/aids en niet-geïnfecteerde 

weeskinderen opgevangen.

Het gaat om een populatie van 25 tot 30 kinderen 

die worden verzorgd door een staf van toegewijde 

vrijwilligers. Hoofd van het SIP Memorial Home 

is S. Noori een transseksueel die zich sterk heeft 

gemaakt voor de rechten van mensen met aids 

Beuningse kinderen via de Corneliusparochie en 

de gift van de familie Wevers, kon Karunalaya niet 

alleen de jaarlijkse 400 schooltassen met inhoud 

kopen. Die komen ten goede aan de straatkin-

deren die naar school gaan en de kinderen in de 

sloppenwijken rond het opvanghuis. Er was ook 

nog geld over om alle 

opgevangen kinderen 

mee te nemen op een 

kampeerweekend met 

een educatief program-

ma. En er is een flink 

aantal muziekinstru-

menten gekocht om in 

het Karunalayahuis te 

gebruiken.

KINDERTEHUIS
of hiv in Zuid-India. Zij heeft de dagelijkse leiding 

over het huis en zorgt voor fondsenwerving.

De kinderen met hiv/aids staan onder behande-

ling bij het Kilpauk Medical College Hospital 

in Chennai. Deze behandeling wordt gratis 

gegeven.´Normale´ medische zorg vindt in 

een ander ziekenhuis plaats en daarvoor moet 

gewoon worden betaald. Alle kinderen van 

schoolgaande leeftijd gaan naar school. 

Corrie Vincent zorgt voor de fondsenwerving in 

Nederland voor dit project, onder de paraplu 

van Stichting Amaidhi. Zij heeft het project sinds 

2006 op persoonlijke titel gesteund. Corrie is 

bestuurslid van onze stichting. 



WWW.AMAIDHI.NL
Nieuwsbrief per e-mail? Stuur ons een mailtje: info@amaidhi.nl en helpt ons portokosten te besparen!

COLOFON

Amaidhi is door het COS (Centrum voor Ontwikke-

lingssamenwerking) uitgenodigd om deel te nemen 

aan de MVO-awardsbijeenkomst van afvalinzame-

ling DAR en de Bedrijven Kontakt Dagen (BKD). 

COS heeft het programma ‘Gelderland onderneemt 

met de Wereld’ gelanceerd. COS probeert particu-

liere initiatieven op het gebied van ontwikkelings-

hulp, zoals Amaidhi, te koppelen aan bedrijven. 

Daarbij hoort natuurlijk ook het opbouwen van een 

netwerk. Daarvoor waren COS en Amaidhi aan-

wezig bij de uitreiking van de prijs voor maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen (MVO) door DAR 

Milieudiensten en op de Bedrijven Kontakt Dagen. 

Dat heeft een aantal veelbelovende contacten opge-

leverd.

Amaidhi is een van de projecten die als voor-

beeld zijn opgenomen in het boekje Gelderland 

Onderneemt met de Wereld van het COS.

De Vereniging W. I. Reijndersschool in Lent heeft na 

bemiddeling van Amaidhi 3000 euro ter beschikking 

gesteld voor de aanschaf van schoolmeubilair voor 

een schooltje in Srivaikundam. Dat is gebouwd door 

de bevriende Thomas Stichting voor Bouwprojecten 

KORTENBONDIG 
voor de franciscanessen van St.-Joseph. In totaal was 

voor het meubilair 6000 euro nodig. De ontbrekende 

helft heeft de Thomas Stichting van een andere 

sponsor gekregen. Het dorp Lent bij Nijmegen 

kende vroeger een protestants-christelijke school. Die 

bestaat niet meer, maar het schoolbestuur bestaat 

nog wel en het steunt projecten op het gebied van 

onderwijs. 

  

De Stichting Paulus Mundial in Wijchen geeft waar-

schijnlijk steun aan  een beurzenproject voor een 

school van de congregatie van franciscanessen in PT 

Parru, Andhra Pradesh. Peter Deurloo van Amaidhi 

heeft deze school tijdens zijn laatste projectbezoek 

in januari en februari van dit jaar bezocht. Deze 

Don Bosco english medium school waar jongens en 

meisjes gemixt les krijgen, maakte een goede indruk 

Tot vorig jaar werden de beurzen betaald door de 

Vrienden van PT Parru, een Nederlandse organi-

satie. Die heeft echter besloten met het project te 

stoppen. Paulus Mundial overweegt het project in 

aangepaste vorm en voor een begrensde tijdsduur 

over te nemen. De beurzen gaan naar meisjes en 

jongens uit arme gezinnen die niet in staat zijn het 

hele schoolgeld te betalen. 

Gelderland onderneemt met de Wereld                  

Schoolmeubilair voor  Srivaikundam               

Schoolbeurzen                                             Amaidhi steunt projecten op het gebied 

van gezondheidszorg voor de aller-

armsten, opvang van en onderwijs aan 

straatkinderen en kindarbeiders, aids-

opvang en opvang van weeskinderen. 

Hoe werkt Amaidhi?

• Amaidhi steunt kleinschalige projecten

• Amaidhi geeft geld voor lokale intiatie-

ven in India gedragen door Indiërs

• Amaidhi kent geen strijkstok: het werk 

wordt verricht door vrijwilligers die reis-

kosten uit eigen beurs betalen, alle geld 

van donateurs komt ten goede aan de 

projecten

• Amaidhi houdt haar donateurs op de 

hoogte via nieuwsbrieven en via haar 

website

• Amaidhi investeert in structurele hulp.

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

Wilt u ons 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 de belangeloze medewerking 

van Louman & Friso Ontwerpbureau 

Nijmegen. 

Foto’s: ©Peter Deurloo

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN


