
 

Samenvatting van het beleidsplan voor het jaar 2019  

Voor het jaar 2019 heeft het bestuur van Stichting Amaidhi de volgende doelen geformuleerd:  

Project SIP Memorial Home: Eind 2015 was de fondsenwerving zo ver gevorderd dat een begin kon 

worden gemaakt met de bouw van de begane grond van het nieuwe opvanghuis voor kinderen met 

aids cq uit gezinnen met hiv/aids. In 2016 is een gedetailleerd bouwplan met kosteninschatting per 

onderdeel ingediend. Dat markeerde het moment dat daadwerkelijk met de bouw kon worden 

gestart. SIP heeft zelf fondsen weten te werven voor de aankoop van een stuk bouwgrond. In 2017  is 

de eerste fase van de bouw gestart. In 2018 wilden we de begane grond afbouwen. Dat is niet gelukt 

door stijgende bouwkosten en stagnerende fondsenwerving in India. We hebben hierover 

gesprekken gevoerd tijdens ons projectbezoek in april/mei 2018. Een eerste verdieping zal SIP ook uit 

eigen fondsenwerving dienen te financieren. We hebben goede hoop dat dit in 2019 zal gaan lukken. 

Project Don Bosco School: In 2019 werven we heel beperkt nieuwe sponsorouders. Ze moeten een 

hoger bedrag per kind betalen om te voorkomen dat het sponsorprogramma opnieuw in financiële 

problemen raakt. Door stijgende kosten en inflatie hebben we de afgelopen jaren een fonds moeten 

vormen om de financiële gaten zo veel mogelijk te dichten. We willen graag kostendekkend werken.  

We hebben de toekomst van dit project met onze counterpart besproken tijdens ons eerder 

genoemde projectbezoek en hebben opgeroepen op tot fondsenwerving in India door de Don Bosco 

School zelf. 

De school dient hoognodig opgeknapt te worden en ook zijn er een aantal schoolmaterialen nodig. 

De congregatie kan deze kostenposten niet betalen. Amaidhi zoekt hiervoor fondsen. De 

muziekgroep Gloed gaf aan ten bate van dit project een optreden te willen geven. We zullen hiervoor 

wilde ganzen en andere fondsen benaderen. 

Project St. Thomas Hospital: We willen komen tot een integraal duurzaamheidsproject met 

regenwateropvang en hergebruik, rioolwaterzuivering, scheiding van waterstromen en zonnepanelen 

voor stroomvoorziening. De verwachting was dat dit plan in 2018 zou worden aangeleverd, na 

besprekingen tijdens ons projectbezoek, maar dat is helaas nog niet gebeurd. We verwachten in 

2019 wel een dergelijk integraal rapport te krijgen zodat we kunnen beginnen met fondsenwerving.  

Project Karunalaya: Voor straatkinderenproject Karunalaya houden de kinderen die in Beuningen het 

vormsel doen in 2019 geen actie; vanwege het teruglopend aantal vormelingen wordt de actie nog 

maar eens in de twee jaar gehouden. Gezocht wordt in 2019 naar nieuwe fondsen voor deze actie. 

Onder meer zal worden getracht 1000 in plaats van 500 euro te krijgen van kringloopwinkel Vraag en 

Aanbod voor dit project Ook het Tinnen Roos Schaaktoernooi in Millingen doneert een bedrag voor 

dit project. De fondswerving en het projectplan voor de winkel waar jongeren (jongens en meiden) 

die bij Karunalaya verblijven een opleiding tot winkelbediende kunnen krijgen en dat ook geld 

genereert voor Karunalaya. Is afgerond. We hopen in 2019 een start te kunnen maken met de bouw 

van deze winkel.  

We voeren in 2018 actie voor 600 schooltassen i.p.v. 500. In 2018 heeft de Kinop Foundation  geld 

gegeven dat besteed wordt aan de schooltassen voor het schooljaar juni 2019-2020.  

 



Project St. Joseph’s Hospital: We willen zorgen voor continuïteit van dit project en blijven daarom de 

kliniek ook in 2019 steunen met een onkostenvergoeding voor de gezondheidswerkers (health 

workers) in Kamalapuram en een vergoeding voor de medicijnen die ze in de dorpen rond 

Kamalapuram uitdelen. De congregatie van Fransciscanessen maakt het ons niet gemakkelijk. Na sr. 

Nirmala en Sr. Leo Josphine heeft ze nu, na korte tijd, weer een andere zuster als hoofd van de klniek 

aangesteld. We willen met haar kennismaken tijdens ons projectbezoek van 2019. 

Projectbezoek: voorzitter Peter Deurloo en bestuurslid Dilia Hunsche gaan in 2019 naar India voor 

een flitsbezoek van 1 week aan in ieder geval de projecten in Chennai. Projectpartners van buiten de 

stad worden verzocht naar Chennai te reizen voor een ontmoeting.  

Projecten van SAVE Trust waarin Amaidhi in fondsenwerving heeft bemiddeld; Ook in 2019 wordt 

deze bemiddeling gecontinueerd. Tijdens het projectbezoek van 2018 zijn de projecten van SAVE 

trust bezocht en zeer positief geëvalueerd. In 2019 zoeken we fondsen voor onder meer een 

emancipatieproject voor vrouwen en voor een onderwijsproject. 

De sponsoring van een 3 jarige ICT bachelor- opleiding van een gehandicapte student door een fonds 

wordt gecontinueerd. De jongen met een beperking die afstudeert in +2, junior college vergelijkbaar 

met 6 vwo, betaald door fonds Frangipani, wil graag doorstuderen. Hij beoogt met een 4 jarige 

technische bachelor - opleiding starten in juni 2019. Gezien zijn hoogbegaafdheid en grote motivatie 

wil Amaidhi hem hierin ondersteunen en hiervoor fondsen aanschrijven. 

 Ook zal Amaidhi aanvullende financiering zoeken voor het project waarvoor het Willems Koops 

fonds al een bijdrage heeft gegeven : omscholing en het verstrekken van andere bestaansmiddelen 

aan vrouwen die in de daggroeven werken. Dit start in april.  

SAVE Trust heeft Amaidhi verder gevraagd te bemiddelen in fondsenwerving voor educatieve 

materialen voor een NCLP school ( kinderen die voorheen child labourerrs waren) en de bouw van 

een hostel voor studenten/ annex community hall. 

 

Nijmegen, 25 december 2018 


