
 

Samenvatting van het beleidspan voor het jaar 2015 

Voor het jaar 2015 heeft het bestuur van Stichting Amaidhi de volgende doelen geformuleerd: 

Project SIP Memorial Home: 

Eind 2013 was de fondsenwerving zo ver gevorderd dat zowel de begane grond als de eerste 

verdieping van het nieuwe van het nieuwe opvanghuis voor kinderen met aids cq uit gezinnen met 

hiv/aids kon worden gebouwd. Er was door SIP/Noori Saleem een gedetailleerd bouwplan met 

kosteninschatting per onderdeel ingediend. Tijdens het projectbezoek in december 2013 en januari 

2014 bleek echter dat de bouwplek voor het nieuwe huis niet voldeed. De door SIP voorziene 

splitsing van de groep opgevangen kinderen (te verdelen over de nieuwbouw en het oude, gehuurde 

gebouw) kon de goedkeuring van onze stichting niet wegdragen. 2014 heeft in het teken gestaan van 

het opnieuw opbouwen van vertrouwen tussen SIP en Amaidhi. In 2015 hopen we te komen tot een 

nieuw levensvatbaar bouwplan op een andere locatie.  

Project Don Bosco School: 

In 2013 is geld bijeengebracht voor de aanschaf van 12 computers met randapparatuur voor de Don 

Bosco School. Begin 2014 is het computerlokaal ingericht. In 2015 willen we via nieuwsbrieven  

proberen het aantal Nederlandse sponsorouders te vergroten zodat meer meisjes een Engelstalige 

opleiding in PT Parru kunnen volgen. 

Project St. Thomas Hospital: 

In 2014 heeft het St. Thomas Hospital met steun van Amaidhi, Vereniging Yaluva en Wilde Ganzen 

opnieuw 3 zonneboilers geïnstalleerd op het dak van het ziekenhuis. Voor 2015 ligt er een 

projectvoorstel voor een uitbreiding van het bejaardenhuis dat onder regie van het St. Thomas 

Hospital functioneert. Als dit voorstel voldoet aan de eisen van Amaidhi, overwegen we deze 

uitbreiding deels te financieren. 

Project St. Joseph’s Hospital: 

Verwachtte Amaidhi vorig jaar nog het project St. Joseph’s Hospital in 2014 te zullen afsluiten, 

inmiddels zijn de plannen veranderd. De kliniek heeft een ander hoofd gekregen in 2014. We willen 

zorgen voor continuïteit van dit project en blijven daarom de kliniek nog zeker steunen totdat er na 

deze ‘directiewisseling’ een stabiele situatie is ontstaan. De steun zal bestaan uit een 

onkostenvergoeding voor de gezondheidswerkers (health workers) in Kamalapuram en een 

vergoeding voor de medicijnen die ze in de dorpen rond Kamalapuram uitdelen. 

Project Karunalaya: 

Voor Karunalaya houden de kinderen die in Beuningen het vormsel doen ook in 2015 weer een actie. 

Ze zamelen geld in voor de aanschaf van schooltassen en leermiddelen. Hiervoor wordt ook een 

beroep gedaan op de Wijchense kringloopwinkel Vraag en Aanbod. Voor het eerst sinds het begin 

van dit project, zal Wilde Ganzen geen premie geven op het actieresultaat. 
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