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Het was een reis die reden gaf tot grote tevreden-

heid. Alle projecten verlopen naar wens en de ont-

vangst was overal hartverwarmend. Hieronder

vertellen Ine en Gerda iets over de indrukken die

ze kregen toen ze voor het eerst in levende lijve

kennismaakten met onze Indiase vrienden en de

projecten die ze runnen.

Ine Buma-Le Blanc:

“Graag wil ik me even voorstellen aan de trouwe

vrienden en donateurs van de Stichting Amaidhi:

Ine Buma-le Blanc, sedert begin 2003 bestuurslid.

Zoals sommige mensen van kind af aan al weten

wat ze later willen worden, zo is het met mij en

India gegaan. Ik heb mijn leven lang naar dat land

verlangd. Waar dat gevoel vandaan komt, weet ik

niet, maar in 2002 was ik in de gelegenheid iets

met dat gevoel te doen door mijn eerste reis naar

India. Het was een ervaring op zich, ik kwam ogen

en oren tekort, maar wat me het meest raakte,

waren de kinderen van de straat. Mooie kinderen,

met mooie ogen. Kinderen met levendige gezicht-

jes, maar met sporen van wantrouwen en verdriet.

Ik werd er zo door geraakt dat ik dacht ‘hier moet

ik iets mee doen, kinderen terug brengen naar wat

ze mogen zijn: kinderen’. Het is de kern van mijn

missie geworden, een missie die me ook in con-

tact bracht met het voortreffelijke werk van de

Stichting Amaidhi en een plaats binnen het

bestuur van Amaidhi.

Daarnaast maak ik ook deel uit van het bestuur van

de Stichting Kinderhulp Bodhgaya, een stichting die

een kinderhuiscomplex voor wezen en verlaten

kinderen realiseert in de omgeving van Bodhgaya

(Bihar) in Noord-India. Het kinderhuiscomplex dat

er voor deze kinderen komt, voorziet in opvang,

basisgezondheidszorg, onderwijs en beroeps-

opleidingen.

Coördinatie en complementariteit komen mijns

inziens het belang van samenwerking in het

particuliere veld van ontwikkelingssamenwerking

ten goede. Je hebt immers met elkaar een rol te

spelen! Het doorbreekt de hokjesgeest, het leidt tot

het elkaar scherp houden en creativiteit genereren.

Bundeling van krachten leidt tot effectievere en

efficiëntere samenwerking zowel in Nederland als

in India, tot meerwaarde.

Die meerwaarde heeft zich reeds op vele punten

bewezen, niet in de laatste plaats tijdens de jaar-

lijkse projectenreis voor Amaidhi en daaraan

gekoppeld een reis met een soortgelijk doel naar

Bodhgaya.

De reis naar Zuid-India, een eerste feitelijke kennis-

making met de projecten van Amaidhi heeft veel

indruk op mij gemaakt en langzamerhand werd me

duidelijk, wat de bezielende grondgedachte van dit

werk van de stichting Amaidhi is. 

- Projectenreis met bestuursleden Ine en Gerda

- Actie ‘nieuwe wereldburger’ voor avondschooltjes

- St. Joseph’s Hospital investeert in de toekomst

- Zonta Resource Centre geopend

- Bouw nieuw onderkomen Karunalaya

- Start kleermaaksters-bedrijfje Chennai Garments

- India Manifestatie 

- Kort en bondig

- Colofon

Het was een fantastische ervaring: in

september en oktober 2003 gingen bestuurs-

leden van Amaidhi, Gerda den Boer (inmiddels

teruggetreden), Ine Buma en Peter Deurloo,

naar India om de projecten te bezoeken.

Lees verder op de volgende pagina...

Ine Buma op stap met de ‘Zonta-vrouwen’ tijdens het jaarlijkse Amaidhi-uitje.

Er is een nieuwe wereldburger geboren. Bestuursleden Dilia Hunsche

en Peter Deurloo hebben er sinds 11 februari 2004 een dochter bij:

Myrthe. In plaats van cadeaus vragen zij aan de bewonderaars van de

nieuwe spruit geld dat zal worden besteed aan de avondschooltjes van

zuster Rexline. Lees verder op de volgende pagina...

“hier moet ik iets mee doen, 

kinderen terug brengen naar wat

ze mogen zijn: kinderen”



Het gaat er bij alle projecten om de mensen en met

name kinderen en vrouwen, in dit arme gebied een

bestaan en dus een toekomst te geven. Met eigen

ogen kon ik zien wat het betekent in sloppenwijken

te moeten leven, gebrek te hebben aan een goede

gezondheidszorg, onderwijs en voorlichting en

vervolgens het positieve effect dat de hulp van

Amaidhi op deze mensen en hun toekomst heeft.

Het bracht bij mij een zeer positief gevoel teweeg.

net als de warmte, de vriendelijkheid en persoon-

lijke betrokkenheid die zuster Rexline, zuster

Nirmala, Paul Sunder Singh, mr. Shanmugam en

vele anderen die zich inzetten voor de projecten,

uitstraalden en ook jegens ons betoonden. Dat

dwingt groot respect af!

Het bezoek aan de projecten van Amaidhi bevestigt

nog eens de noodzaak van dit werk. De hulp van de

vele vrienden en donateurs van Amaidhi blijft echter

broodnodig om dit belangrijke werk te kunnen

voortzetten. Ook extra bijdragen voor de

verschillende projecten zijn meer dan welkom. 

De mensen in India zijn dankbaar voor de

financiële hulp van u, dat kan ik u verzekeren!”

Gerda den Boer: 

“Het was een zeer bijzondere reis die we met elkaar

maakten. Zoveel indrukken!

De projecten van Amaidhi waren een goed begin

van onze reis die ons ook naar Bangalore, Bodhgaya

in Bihar en New Delhi voerde. Het zijn stuk voor

stuk projecten waarvan ik zeer onder de indruk

raakte. Onder de indruk van de motivatie van de

mensen die zich voor deze projecten inzetten:

dokter Rexline van het St. Thomas Hospital in

Chennai, zuster Nirmala en de tien gezondheids-

werkers in Kamalapuram; Paul Sunder Singh van

Karunalaya, Mr. Shanmugam en de staf van het

Chennai Tailoring Team en de staf van het Zonta

Resource Centre.

De kinderen en vrouwen die door deze projecten

geholpen worden, straalden veel blijdschap uit en

waar het leed niet helemaal kan worden weg-

genomen, is toch sprake van enige verlichting in de

pijn. De foto’s die we maakten vertellen méér dan

woorden kunnen. Ik hoop dan ook dat we deze

foto’s in de toekomst gebruiken om de projecten

van Stichting Amaidhi meer onder de aandacht te

brengen.

We kunnen met uw hulp zoveel doen en het is zo

verschrikkelijk nodig om mensen te bemoedigen

hun eigen levenssituatie te verbeteren. Het is

onbeschrijfijk hoe miljoenen mensen nog leven in

een mensonwaardige situatie, opgepropt in

sloppenwijken.

We hebben fantastisch samengewerkt, veel van

elkaar geleerd en daarbij ook nog momenten van

groot plezier beleefd, ondanks alle inspanningen

die deze reis vergde. Reisgenoten bedankt!”
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In de ‘schooltjes’ (de meeste lesplekken zijn in de

open lucht of onder een primitief afdak gevestigd)

krijgen kinderen uit de sloppenwijken rond het 

St. Thomas Hospital huiswerkbegeleiding.

Momenteel zijn er zeventien schooltjes. Daar wordt

lesgegeven door vrijwilligers uit de betreffende wijk,

tegen een kleine vergoeding.

Amaidhi heeft voor dit project eerder geld gegeven

dat is gebruikt om daken en verlichting te betalen.

Nu is het plan om een multifunctioneel gebouw

neer te zetten dat de functie gaat overnemen van

zeven bestaande schooltjes. Ook zal het worden

gebruikt als medische post, kinderopvangvoor-

ziening en ‘wijkcentrum’. 

Het hoofd van St. Thomas Hospital, sr. Rexline,

heeft al bouwgrond op het oog voor dit nieuwe

gebouw. Wij hebben haar gevraagd om een plan

van aanpak te maken. Amaidhi voert actie voor het

inrichten van het gebouw samen met vereniging

Yaluva uit Zuid-Limburg en Jojo Heesbeen. We

hopen zodoende premies te kunnen krijgen op het

ingezamelde geld van de fondsen Wilde Ganzen en

NCDO.

De avondschooltjes zijn bedoeld voor kinderen die

de lagere school bezoeken. Zij hebben thuis geen

goede plek waar ze hun huiswerk kunnen maken.

Vandaar dat deze de zogeheten tuition centres

bezoeken. 

Tijdens ons projectbezoek hebben we een dergelijk

schooltje bezocht en gepraat met de kinderen en

hun onderwijzeres. 

Tijdens de eerste week van ons projectbezoek

hebben we overnacht in het klooster van 

St. Thomas Hospital. Voor ons verblijf daar hebben

we een geldbedrag achtergelaten bij zuster Rexline.

Ook dat geld kan ze besteden aan de huiswerk-

begeleiding.
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Het afgelopen projectjaar heeft Amaidhi grote donaties

mogen ontvangen van Cordaid (katholieke ontwikke-

lingsorganisatie) en het Anton Jurgensfonds. De

stichting schreef een projectplan voor de toerusting

van het St. Joseph’s Hospital binnen een termijn van

vijf jaar. Oorspronkelijk zouden veel goederen via een

containertransport vanuit Nederland naar India

worden gebracht. Vanwege de toenemende moeilijk-

heden bij de inklaring van goederen in de haven van

Chennai en de enorme smeergelden die hier moeten

worden betaald, hebben we besloten hiervan af te

zien.

We hebben zuster Nirmala gevraagd om van de

kosten van alle benodigde goederen en bouw-

projecten schattingen en offertes op te vragen.

Inmiddels is het financiële beeld compleet. We

hebben de eerste portie geld overgemaakt. Na iedere

overmaking volgt een evaluatie en verantwoording

via rekeningen. Het eerste geld gebruikt Nirmala

onder meer voor een betere toerusting van de kamer

waar bevallingen plaatsvinden en de aanschaf van

een computer die haar administratieve taak moet

verlichten en een vlottere communicatie met de

buitenwereld mogelijk maakt.

Overigens heeft Jojo Heesbeen tijdens haar recente

bezoek aan India een hoeveelheid uristicks (voor

medische testen) en een splitter meegenomen naar

Nirmala. Dat is een schenking van Remedi. Met de

splitter kunnen de uristicks doormidden worden

gesneden. Daarmee kan de hoeveelheid teststicks

dus worden verdubbeld.

Intussen blijven we in Nederland druk bezig met het

werven van fondsen. De begroting is namelijk nog niet

in zijn geheel gefinancierd. We merken dat het steeds

moeilijker wordt om geld los te peuteren. Alle donaties

en suggesties zijn wat dat betreft welkom. Het project-

rapport kunt u opvragen bij Amaidhi (zie colofon) of

raadplegen via de website van de medische hulp-

organisatie Remedi (www.remedi.org). Ook tijdens de

India Manifestatie op 29 november en de advents-

markt in de parochie Lindenholt heeft Amaidhi geld

ingezameld voor het St. Joseph’s Hospital. Bijzonder

is dat Marij de Vos de opbrengst van de verkoop in de

Lindenholtkerk uit eigen portemonnee heeft

verdubbeld. 

Van het eindbedrag betalen we de bouw van een

keukentje waarin familie van patiënten die van ver

komen kunnen koken voor henzelf en de zieken.

Daarnaast schaffen we nog wat andere duurzame

zaken aan voor de kliniek. Onze actie loopt nog tot en

met maart 2004. Wie specifiek hiervoor wil doneren

kan dat doen o.v.v. “Keuken St. Joseph”. Aan het eind

krijgen we een premie van 30% op het ingezamelde

geld van Wilde Ganzen en een premie van maximaal

100% van NCDO. 

Onder de bezielende leiding van zuster Nirmala is

St. Joseph’s Hospital al een stuk beter gaan functio-

neren. Ze heeft een goede naam opgebouwd in de

tien dorpen rond de kliniek. Daardoor komen er steeds

meer patiënten voor poliklinische hulp naar haar toe.

De gezondheidswerkers in de dorpen, die Nirmala

heeft opgeleid, groeien uit tot basisverpleegkundigen.

Tijdens ons projectbezoek hebben we een trainings-

dag van de gezondheidswerkers meegemaakt. Zo’n

dag, waarop de health workers ook hun salaris en

medicijnen ontvangen, vindt iedere maand plaats.

Niet alles in Kamalapuram verloopt naar wens. Twee

van de drie vrouwengroepen die leningen ontvingen

voor het inkopen van armbanden, zijn opgeheven.

Deze vrouwen gaan met de glazen armbanden van

dorp tot dorp om deze aan de vrouw te brengen. Twee

groepen bleven in de twee jaar dat dit project nu

gaande is in gebreke bij het terugbetalen van hun

renteloze leningen. Zij krijgen nu geen leningen meer

maar moeten het al geleende geld wel - heel geleide-

lijk - terugbetalen. 

Tijdens ons projectbezoek hebben we armbanden van

de vrouwen gekocht. Deze zijn te koop aangeboden

op de India Manifestatie.

Nu Amaidhi weet hoeveel de toerusting
van het St. Joseph’s Hospital in
Kamalapuram (Andhra Pradesh) kost,
maakt de stichting in porties de fondsen
hiervoor naar India over. Zuster Nirmala
kan nu meubels, een computer,
verpleegkundig materiaal en medicijnen
aanschaffen. Ook repareert ze het
lekkende dak van de kliniek en bouwt ze
een keukentje.

Een vrouw laat haar zieke dochtertje aan

Nirmala zien.

Zuster Nirmala en de gezondheidswerkster

Ramalakshmi die werkt in het dorp Gotur

Nirmala gebruikt de bloeddrukmeter die

gedoneerd is door Remedi.



Het nieuwe ZRC ligt in een groene omgeving, vlakbij

het dorp Vengaivassal ten zuiden van het centrum

van Chennai. De mensen in het dorp bleken zich

sterk te verzetten tegen de vestiging van vrouwen

met hiv en aids in het nieuwe gebouw. De Zonta-

vrouwen moesten vlak na de verhuizing dan ook

weer terug naar hun oude onderkomen. 

Op twee fronten wordt nu hard gewerkt aan de

definitieve vestiging van de vrouwen in Vengaivassal.

Enerzijds voert de stadsregering een voorlichtings-

campagne om de dorpelingen van hun vooroordelen

over aids af te helpen. Daarnaast gaat de Zonta Club

versneld over tot de bouw van de geplande muur die

het complex afschermt van de velden eromheen. 

Het gebouw ziet er overigens fantastisch uit. Ine Buma

en Peter Deurloo die het bezochten waren zeer onder

de indruk. Het heeft voor twintig vrouwen een eigen

kamertje. Momenteel vangt Zonta veertien vrouwen

met aids op. Er is een dokterskamer, een ziekenzaal,

een goede sanitaire ruimte en een ruimte om de was

te doen. Ook de warden, de vrouw die de aids-

patiënten dag en nacht bijstaat, heeft een eigen kamer.

Een keuken, een kamer om in te eten en een ont-

moetingsruimte maken het geheel af.

Dat is heel wat beter dan het oude, vervallen gebouw

waarin de vrouwen slechts over twee ruimtes en een

kantoortje beschikten en waar ze geen plekje voor

zichzelf hadden. 

Het geld voor de nieuwbouw (45.000 gulden) bracht

Amaidhi al in 1998 bijeen, gesteund door de fondsen

Wilde Ganzen en ICCO. In 2000 kon de bouw van het

nieuwe centrum beginnen, naar een ontwerp van

civiel ingenieur May George, lid van Zonta Madras. Zij

heeft ook het bouwproces begeleid.

May George was van plan het gebouw in een half jaar

te realiseren. De Indiase praktijk bleek echter weer-

barstiger dan haar dromen. Haar en ons geduld werd

zeer op de proef gesteld, maar het eindresultaat ziet

er goed uit. Ze heeft geen concessies gedaan aan haar

oorspronkelijke plan. Er is gebruik

gemaakt van uitstekend materiaal en het

gebouw ademt een aangename sfeer

waarin de vrouwen zich zeker thuis zullen

voelen. 

Tijdens ons bezoek hebben we de vrouwen

een halve dag mee uit genomen. Hoewel

een aantal van de attracties die we

bezochten dicht bleken te zijn, hadden de

vrouwen toch een geweldige tijd. Vooral

een bezoek aan het strand van Chennai

aan de Bengaalse Zee en een eenvoudige

maaltijd in een restaurant bracht de

vrouwen in een opperbeste stemming.

Het was goed te zien dat de groep die de

afgelopen jaren was uitgedund door het

overlijden van een aantal vrouwen weer

groeit. In plaats van de

tien vrouwen die in

2002 in ZRC verbleven,

zijn er nu veertien

bewoonsters. 

Voor de ziekenzaal van

het nieuwe huis heeft

Amaidhi eerder per

container vijf ziekenhuisbedden en een onderzoeks-

tafel naar Chennai verscheept. Deze waren in

bruikleen gegeven aan zuster Rexline van het 

St. Thomas Hospital. Nu zijn ze overgebracht naar

het nieuwe ZRC. 

Met de opening van het nieuwe gebouw, zet

Amaidhi een punt achter dit project. De stichting

geeft alleen nog een bijdrage voor het aanleggen

van de ommuring. Wel blijven onze bestuursleden

tijdens hun jaarlijkse projectbezoek de vrouwen in

het ZRC bezoeken en meenemen op een uitstapje.

Het heeft veel langer geduurd dan wij en de leden van de Zonta Club Madras dachten, maar

eindelijk is het dan zo ver. Het nieuwe opvanghuis voor vrouwen met aids, het Zonta Resource

Centre (ZRC), is klaar. Maar de blijdschap werd getemperd toen bleek dat de vrouwen niet zo

maar konden verhuizen naar hun nieuwe onderkomen.

CHENNAI
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Karunalaya, het project voor de opvang van

zwerfkinderen en werkende kinderen in Chennai,

is begonnen aan de bouw van een nieuw

opvanghuis. Paul Sunder Singh, de coördinator

van dit project, verwacht dat het gebouw van

twee verdiepingen er over een half jaar staat.

Amaidhi heeft een bescheiden bijdrage gegeven voor

de bouw. Daarnaast steunt de stichting ieder jaar de

aanschaf van schooltassen voor de kinderen die

Karunalaya naar school begeleidt. Ook werd er vorig

jaar een autorikshaw (scootertaxi) gekocht en staat

de aanschaf van een tweede rikshaw op stapel. 

Het geld hiervoor wordt ieder jaar bijeengebracht

door de Beuningse jongeren die in de plaatselijke

Corneliusparochie hun vormsel vieren. Tijdens de

laatste actie doneerde ook Nathalie de Haan, vriendin

van bestuursleden Dilia Hunsche en Peter Deurloo,

een flink bedrag. Zij vroeg ter gelegenheid van haar

promotie tot doctor in de Archeologie haar gasten

geld te geven voor Karunalaya in plaats van cadeaus.

In 2003 heeft er voor het eerst een uitwisseling van

tekeningen en verhalen plaatsgevonden tussen de

kinderen uit Beuningen en Chennai. Dat was een

groot succes dat in 2004 al een herhaling heeft

gekregen. Eind vorig jaar gaf Amaidhi weer de jaarlijkse

workshop aan de Beuningse jongeren die zich voor-

bereiden op het vormsel. We lieten dia’s zien over het

leven van kinderen in India en een korte videofilm

over de kinderen van Karunalaya. Daarbij kwam een

heleboel vragen los over de verschillen en overeen-

komsten tussen kinderen hier en daar. Inmiddels

hebben we ook een praatje gehouden in de voor-

bereidingsdienst op het vormsel en zijn we getuige

geweest van de vormselmis. In zelfgemaakte mini-

rugzakken hebben de Beuningse jongeren geld

ingezameld voor het project. Ook krijgt Karunalaya

het geld van diverse collectes.

Paul Sunder Singh probeert de jongens in zijn

opvanghuis die zijn weggelopen van huis, terug naar

hun ouders te brengen. Dat lukt steeds vaker. Tijdens

ons projectbezoek boekte hij een opmerkelijk succes.

Srinivassan, onze ‘logojongen’, heeft na drie jaar

verteld waar zijn ouders wonen. Hij is via Paul weer

met hen in contact gekomen en ze waren dolblij. Ze

hadden zelf een detective ingeschakeld om Srinivassan

te zoeken, maar zonder succes. De jongen blijft nog

twee jaar bij Paul om zijn lagere school af te maken

en gaat dan terug naar zijn ouders die honderden

kilometers ver van Chennai wonen. Srinivassan ging

er drie jaar geleden vandoor omdat hij vond dat hij te

veel op zijn donder kreeg van zijn vader.

Paul probeert niet alleen de jongens die hij van de

straat haalt naar school te krijgen. Ook geeft hij naai-

lessen aan de jongens die niet naar school willen.

Daarnaast houdt hij regelmatig protestmarsen voor

kinderrechten en neemt hij deel in organisaties die

zich inzetten voor meer sociale rechtvaardigheid en

voorlichting en preventie van aids. Hij heeft een staf

van vrijwilligers om zich heen verzameld die hem

helpen om de doelen van Karunalaya te verwezenlijken.

Al deze activiteiten vinden straks plaats vanuit het

nieuwe gebouw.

Om dat te bekostigen voert Amaidhi samen actie met

Peter Sijtsma die via Don Bosco een tijdlang bij

Karunalaya heeft gewoond en natuurlijk samen met

de Beuningse kinderen. Wie deze actie wil steunen,

kan een donatie overmaken naar de rekening van

stichting Amaidhi (zie colofon) onder vermelding van

‘Bouw Karunalaya’.

Betonvlechters maken het skelet van het nieuwe gebouw

Het verhaal in de krant The Hindu over

Srinivassan, de jongen die via Karunalaya na

drie jaar met zijn ouders is herenigd.

Een deel van de jongens die in het shelter worden opgevangen



Wat begon als een kleermaakstersschooltje is

nu uitgegroeid tot een startend bedrijf, gerund

door vrouwen uit een sloppenwijk. 

Het Chennai Tailoring Team heeft een zusje

gekregen: Chennai Garments.

De eerste order heeft Chennai Garments (‘kleding

uit Chennai’) al verwerkt. Amaidhi-bestuurslid Ine

Buma heeft 230 schoolrugzakken laten maken door

de vijftien vrouwen die gezamenlijk het coöperatieve

kleermakersbedrijfje vormen. Een deel daarvan heeft

ze geschonken aan kinderen die les krijgen in een

theaterschooltje in de stad Kanchipuram bij

Chennai. Het overgrote deel heeft zij geschonken

aan zuster Rexline van het St. Thomas Hospital. Zij

deelt die uit aan arme kinderen in de buurt van het

ziekenhuis en de kinderen aan wie ze huiswerk-

begeleiding (tuition) aanbiedt.

Na deze opdracht gaan de vrouwen van Chennai

Garments, die hun opleiding kregen in de naai-

opleiding Chennai Tailoring Team, een periode van

training in. Ze leren hoe ze orders moeten binnen-

halen en verwerken, hoe ze hun producten aan de

man kunnen brengen en hoe ze in het algemeen

een naaiatelier moeten runnen.

Voor die opleidingsperiode kan gebruik worden

gemaakt van het startkapitaal dat Amaidhi bijeen-

bracht voor Chennai Garments. Daarbij kreeg de

stichting de medewerking van de fondsen Wilde

Ganzen en NCDO. Van dit startkapitaal zijn 15

elektrische naaimachines aangeschaft. Ook koopt het

atelier nog een strijkmachine en een stofsnijmachine

van dit geld. 

Amaidhi heeft een aantal Indiase kledingstukken laten

vervaardigen door Chennai Garments die te koop

waren op de India Manifestatie van 29 november

2003. Ook hebben we het atelier opdracht geven

voor de vervaardiging van een aantal schooltassen

voor de meisjes van de kostschool in Kamalapuram

(het project van sr. Nirmala). Die worden betaald uit

een donatie van Gerda den Boer, Ine Buma en

Gerda Kielenstijn, de reisgenoten van Peter Deurloo

tijdens het laatste projectbezoek.

Ook straatkinderenopvang Karunalaya is goed voor

een vervolgorder van vierhonderd rugzakken.

Daarnaast komt wellicht ook het tuition project van

sr. Rexline in aanmerking voor dit soort school-

rugzakken. 

De stichting heeft daarnaast een fonds van 100.000

rupee (5 2.000,-) gegeven. Daaruit kan de coöperatie

geld putten voor de aanschaf van stof tijdens de

opstartperiode van drie jaar. Na die drie jaar moet

het fonds weer zijn aangevuld tot 100.000 rupee en

kan het voor andere investeringen in het bedrijfje

worden gebruikt. De kleren die de vrouwen maken

van de aanschafte stoffen gaan ze verkopen aan

winkeltjes in hun eigen buurt en aan ambulante

verkopers. Ze zijn hun eigen bazinnen. Dat betekent

dat de winst die ze maken direct aan henzelf en aan

hun bedrijf ten goede komt. 

Ook blijft Amaidhi de naailopleiding, het Chennai

Tailoring Team, ondersteunen. De meisjes en vrouwen

die hier naailes krijgen, komen uit de naburige

sloppenwijk. Mr. Shanmugam, de leider van dit

project, overwoog om de opleiding te beëindigen,

omdat de vrouwen en meisjes uit de directe

omgeving die interesse hadden, allen zijn opgeleid.

Nu heeft hij echter besloten kandidaten uit een

sloppenwijk een stukje verderop te werven.

Zodoende is nu in hetzelfde gebouw een naai-

opleiding en een naaiatelier gevestigd.



Amaidhi hield zaterdag 29 november 2003

weer een India Manifestatie. Van 13.00 tot

18.00 uur stond wijkcentrum De Brack in de

Nijmeegse wijk Lindenholt helemaal op zijn

kop. Met als absolute hoogtepunt het optreden

van de Indiase dansschool Madhoerie.

Op dat moment zaten ongeveer honderd toe-

schouwers bijeengepakt in de zaal en op de gang

om maar geen glimp te missen van de spectaculaire

show. Klassieke tempeldans (Bharata Natyam) maar

ook dansen uit Bollywoodfilms en volksdansen,

uiterst professioneel gebracht. 

Maar niet alleen Madhoerie trok veel aandacht. Dat

gold ook voor de prachtige documentaires van Jan

Fleuren, de dia’s van Lucy en Hein Kurstjens en de

video’s van David Vermijs, Stichting SOL en

Stichting Amaidhi.

De Hindoestaanse gemeenschap van Wijchen en

Nijmegen, Stichting Jai Hanuman had heerlijke

Indiase hapjes bereid. De belangstelling was over-

weldigend, ook voor de overvolle informatiemarkt,

waarop maar liefst twaalf kleinschalig werkende

stichtingen zich presenteerden.  Dan gaat het om

Stichting SOL, Stichting Madras, Stichting Thomas

Bouwprojecten, Vereniging Yaluva, Indiawerk

Wijchen, Stichting Paulus Mundial, De Keilbout

(Gered Gereedschap), Stichting

Kerala, Stichting Jai Hanuman, het

Nieuwe Adoptie Project, Stichting

Kinderhulp Bodhgaya en Stichting

Amaidhi. Daarnaast was er een

uitgebreide infotafel met materiaal

over NCDO - Duurzame Wereld,

Wilde Ganzen, Icco, COS.

Natuurlijk had Amaidhi als vanouds

zijn markt met Indiase handwerk-

producten. Die werden dit maal

verkocht ten bate van St. Joseph’s

Hospital (zie ook daar). We willen in

deze nieuwsbrief alle vrijwilligers die

ons geholpen hebben, bedanken.

Het is hartverwarmend om te

merken dat zelfs mensen die je nog nooit eerder

hebt gezien zich geroepen voelen voor India de han-

den uit de mouwen te steken. Geweldig! 

De India Manifestatie is dit keer mede mogelijk

gemaakt door NCDO - Duurzame Wereld

(Nationale commissie voor internationale samen-

werking en duurzame ontwikkeling).



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 administratie-

en 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, gezondheids-

zorg en onderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Peter Deurloo (voorzitter) en Dilia Hunsche 

(penningmeester),

Horstacker 12-41, 

6546 ED Nijmegen

tel.: 024 - 377 35 20

e-mail: info@amaidhi.nl

Ine Buma-Le Blanc (secretaris)

De Kluyskamp 12-89, 

6545 JK  Nijmegen

tel.: 024 - 377 98 61

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

Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door:

CBF-Keur

Diverse donateurs hebben ons gevraagd

waarom we als stichting geen keurmerk

hebben. Het Centraal Bureau Fondsenwerving

verleent ook keurmerken aan kleinschalige

stichtingen. Amaidhi voldoet aan alle voor-

waarden voor een dergelijk keurmerk, behalve

één: er mogen geen mensen in het bestuur

zitten die familie van elkaar zijn. Omdat

onze bestuursleden Dilia Hunsche en Peter

Deurloo partners zijn, is CBF-keur voor

Amaidhi niet weggelegd.

Inmiddels is de nieuwe website die werd gepresen-

teerd op de India Manifestatie 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.

Nieuwe website

Zowel David Vermijs als Gerda den Boer hebben

zich eind 2003 teruggetrokken als bestuurslid van

stichting Amaidhi. David omdat we hebben

besloten het project People’s Development

Association van Joe Velu niet te adopteren vanwege

de te grote financiële risico’s. David had zijn

bestuurslidmaatschap aan de adoptie van dit

project door Amaidhi verbonden. Daarnaast heeft

hij het te druk met zijn internationale studenten-

activiteiten. Wel blijft hij met Amaidhi meedenken

en -helpen.

Gerda is tot de conclusie gekomen dat haar en

onze werkwijze te zeer van elkaar verschillen. Zij wil

zich vooral bezighouden met het steunen van

(bewustwordings)campagnes zoals die tegen

kinderarbeid en met het leggen van contacten en

uitwisselen van informatie binnen Nederland. We

hopen wel haar kennis op het gebied van

Indiawerk te mogen blijven gebruiken. Het huidige

bestuur bestaat uit Ine Buma-Le Blanc, Dilia

Hunsche en Peter Deurloo.

Bestuursleden vertrokken

Huisje voor blinde vrouw

Bestuursvoorzitter Peter Deurloo van Amaidhi

heeft uit zijn eigen beurs geld gegeven voor de

bouw van een huisje voor een blinde vrouw en

haar zoon in een dorp bij Kamalapuram in

Andhra Pradesh. Het is het beleid van Amaidhi

geen individuen te steunen, maar alleen pro-

jecten. De erbarmelijke situatie van de vrouw

en haar zoon, die vrijwel in de buitenlucht

leefden, waren echter te schrijnend om werk-

loos te blijven toezien. Inmiddels staat het

huisje er. Het heeft ongeveer 6 300 gekost. 

Workshop in Beuningen

Voor de Beuningse kinderen die in 2004 hun vormsel

in de katholieke Corneliuskerk doen, hebben we op

10 december een workshop over kinderen in India

en de kinderen van Karunalaya gegeven. Zoals

gewoonlijk maakte dat veel los bij de vormelingen.

Nieuw was dit maal dat ook hun ouders aanwezig

waren en dat we videobeelden konden laten zien

van de kinderen die Paul Sunder Singh van

Karunalaya opvangt. . Tijdens de voorbereidings-

dienst op het vormsel, begin 2004 hielden we een

praatje in de kerk en verkochten we Indiaas

handwerk ten bate van het project. Van de

opbrengst worden zoals gebruikelijk schooltassen

met inhoud gekocht. Het resterende geld zal

worden besteed aan de bouw van het nieuwe

opvanghuis van Karunalaya.

www.amaidhi.nl


