
 

Samenvatting van het beleidsplan voor het jaar 2020  

Voor het jaar 2020 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/HIV. 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. In 2019 heeft SIP een eigen folder uitgebracht en heeft zelf ook gericht donateurs 

benaderd. Na een periode van stilstand is de bouw hervat begin 2019 maar er is nog meer geld 

nodig.D de verwachting is in 2020 dat SIP geld bijeen zamelt waarna Amaidhi ook een aanvullend 

bedrag zal doneren waardoor de bouw voltooid kan worden en het gebouw betrokken zal worden.   

Project Don Bosco School: In 2019 is besloten dat in het sponsorprogramma maximaal 20 meisjes 

per jaar worden opgenomen. Deze maatregel in combinatie met ons noodfonds zorgt ervoor dat we 

kostendekkend kunnen werken (de inflatie stuwt jaarlijks de schoolkosten op terwijl Amaidhi 

sponsors 8 jaar lang hetzelfde sponsorbedrag wil laten betalen). Ook bieden we in 2020 de 

mogelijkheid dat sponsors met 2 personen 8 jaar lang de scholing van een meisje kunnen bekostigen 

(het bedrag is 200 euro per jaar). Zo is het ook voor Nederlanders met een kleine beurs mogelijk 

hieraan deel te nemen. We merken dat de uitwisseling met foto’s rapporten, filmpjes van dansen 

etc. erg wordt gewaardeerd. 

In 2019 is een project gestart om de school te renoveren en bepaalde schoolboeken te bekostigen. 

Wilde Ganzen, Emmaus Bilthoven en de opbrengst van een concert van de groep Gloed en donateurs 

hebben dit bekostigd.  Dit zal in 2020 afgerond worden.  

Project St. Thomas Hospital: In 2019 hebben we een integraal duurzaamheidsplan ontvangen. 

Besloten is de fase wateropvang in 2020 te realiseren. Het ziekenhuis met alle bijgebouwen verbruikt 

dagelijks 80.000 liter water en kan maar 3 maanden per jaar water uit eigen bronnen putten. Het 

plan behelst een waterreservoir en verbetering van de dakgoten en leidingen. Wilde Ganzen zal hier 

een premie op geven. Ten bate van deze actie zullen we een aantal spullen verkopen via de website. 

Ook dienen we fondsen hiervoor aan te schrijven. 

Project Karunalaya: Het project 600 schooltassen voor straatkinderen, kinderen van dakloze families 

en kinderen van arme vissers. Hiervoor houden de kinderen die in de Corneliuskerk van de Johannes 

xxiii Parochie in  Beuningen het vormsel doen in 2020 weer een actie (het vormsel wordt 

tweejaarlijks toegediend).  Het is na 19 jaar bijna onmogelijk nieuwe fondsen hiervoor te vinden 

maar de parochiële Caritas van deze parochie en heeft jaarlijks een bijdrage van 1000 euro 

toegezegd. Ook 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.   



We verwachten dat er in 2020 begonnen kan worden met de bouw van de mini supermarkt op het 

terrein van Karunalaya. Dit winkeltje gaat als stageplek dienen voor straatjongeren van 15-18 jaar die 

hier het beroep van winkelbediende leren. Het zal hen betere kansen op werk bieden en tegelijk zal 

het stigma dat aan deze groep kleeft, hopelijk verdwijnen door het contact tussen de jongeren en de 

buurtbewoners die hier boodschappen komen doen. Wilde Ganzen heeft hiervoor de helft van het 

bedrag al overgemaakt. Stichting Overal en Boeken steunen Mensen droegen eveneens bij. 

Project St. Joseph’s Hospital: In 2019 is het aantal health workers door leidinggevende sr Kumarifell 

teruggebracht van 10 naar 3. De reden is dat de zorg die de kliniek biedt in de dorpen aan de 

inwoners minder nodig is door de verbeterde zorg die het regeringsziekenhuis levert. In mei 2020 zal 

Amaidhi samen met sr Kumarifell en de congregatie evalueren. Wordt het doorgaan op een andere 

wijze of beëindigen we onze jaarlijkse donaties? Het voornemen is wel de overgebleven health 

workers een aanbevelingsbrief mee te geven voor toekomstige werkgevers.  

Projecten van SAVE Trust waarin Amaidhi in fondsenwerving heeft bemiddeld; Ook in 2020 wordt 

deze bemiddeling gecontinueerd.  

Het project omscholing en het verstrekken van andere bestaansmiddelen aan 80 vrouwen die in de 

daggroeven werken wordt in mei afgerond. Willems Koop Fonds en Stichting Overal ondersteunen 

dit.  Eveneens gecontinueerd wordt het project Educatieve materialen voor 40 kinderen van                  

mijnwerkersfamilies gedurende het tweede leerjaar 2020-2021. Twee leerjaren ontvangen deze 

kinderen schooltassen met inhoud, schooluniformen, schoenen en bijles om de kinderen op school te 

houden zodat hun ouders hen niet laten werken. In 2020 wordt hier elke half jaar over verslag 

uitgebracht waarin de indicatoren zoals bijv. schooluitval zijn geformuleerd in SMART termen.  

SAVE Trust heeft in december 2019 een toezegging van een fonds gehad voor 30.000 euro voor de 

bouw van een rehabilitatiecentrum annex gemeenschapshal. Dit geld zal worden besteed aan de 

aankoop van een belendend perceel (SAVE Trust heeft al twee percelen in bezit) en de eerste 

bouwfase. Amaidhi zal SAVE Trust in de administratieve verantwoording en aanvragen naar fondsen 

bijstaan.  Voor bouwkundige informatie kunnen we inlichtingen inwinnen bij een 

vrijwilligersorganisatie die bestaat uit gepensioneerde architekten. 

De sponsoring door het fonds Frangipani van een 3 jarige bachelor- opleiding elektrotechniek voor 

jaar 2 van een gehandicapte student wordt gecontinueerd met aanvullende privéfinanciering van 

enkele bestuursleden. De bachelor-opleiding in ICT bekostigd door een ander fonds, van een andere 

gehandicapte student wordt naar verwachting afgerond.  

 

Uiteraard verwachten we bij de afronding van projecten van onze partnerorganisaties in India altijd 

een verslag met beschrijvingen, foto’s en rekeningen en ook Amaidhi verstrekt dan aan de fondsen 

en donateurs een rapport. We verwachten in 2020 de projecten weer te bezoeken. 

Nijmegen, 27 december 2019 


