
 

 

JAARVERSLAG STICHTING AMAIDHI 2019  

 

Paragraaf 1. Inleiding  

Stichting Amaidhi heeft zich in 2019 toegelegd op hulp aan diverse kleinschalige projecten in het 

zuiden van India, voortbouwend op structurele contacten in eerdere jaren met een aantal 

betrouwbare partners: diverse ngo’s en projecten van de zusterorde Franciscan Sisters of St. Joseph. 

De projecten begeven zich op de terreinen armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, 

vrouwenemancipatie, belangenbehartiging van de allerarmsten, (straat)kinderopvang en duurzame 

energievoorziening.  

Stichting Amaidhi werkt al sinds de oprichting in 1997 op dezelfde wijze: het werk in Nederland 

wordt gedaan door vrijwilligers, alle donaties ten behoeve van de projecten komen voor 100 procent 

ten goede aan die projecten, overheadkosten worden betaald via een aparte onkostenrekening waar 

bestuursleden geld op storten, projectenreizen en administratiekosten worden door de 

projectmanagers uit eigen beurs betaald. Leidend bij alle projecten is de vraag vanuit de Indiase 

partners. Amaidhi bedenkt geen projecten maar ondersteunt Indiase initiatieven die passen binnen 

de uitgangspunten van de stichting.  

 

Paragraaf 2. Ondersteuning projecten  

St. Joseph’s Hospital  

Stichting Amaidhi heeft St. Joseph’s Hospital (van de congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph) in 

Kamalapuram, Andra Pradesh sinds 2002 ondersteund bij de herinrichting en paramedische 

toerusting. Dit langjarig project is in 2008 afgesloten met de aanschaf van een jeep t.b.v. de kliniek en 

de kostschool voor meisjes op hetzelfde terrein. De verpleegkundige/verloskundige sr. Kumarifell die 

deze plattelandskliniek leidt, geeft samen met 10 health workers (ziekenverzorgenden en 

verpleegkundigen) basiszorg aan 20.000 arme dorpelingen.  Amaidhi doneerde na 2008 wel nog een 

bijdrage voor een onkostenvergoeding aan de health workers en de aankoop van medicatie en 

verpleegkundige materialen. Dat is ook in 2019 gebeurd; er is 3.172 euro overgemaakt.                                                                                                   

In 2019 heeft sr. Kumarifell het aantal gezondheidswerkers teruggebracht van 10 naar 3 omdat het 

regeringsziekenhuis steeds betere zorg aan de dorpen is gaan leveren. De vraag is of ons project hier 

nog een meerwaarde biedt. Met sr Kumarifell en de congregatie is afgesproken om onze steun in mei 

2020 te evalueren en een beslissing te nemen omtrent beëindiging of voortzetting van onze jaarlijkse 

donatie.   

 

Don Bosco School  

In P.T. Parru in Guntur, Andra Pradesh staat de Don Bosco English Medium School, gerund door 

zusters van de congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph te Chennai. Vanaf 2008 tot najaar 2019 

zijn er 61 meisjes die een beurs ontvingen of nog steeds krijgen vanuit het Amaidhi 

sponsorprogramma. Alleen meisjes uit gezinnen die aantoonbaar niet in staat zijn het schoolgeld te 



betalen, komen voor een beurs in aanmerking. Enkele meisjes hebben slechts één ouder of een 

ouder die ziek is en daarom niet kan werken. Ook zijn er 3 weesmeisjes. De Engelstalige opleiding 

vergroot hun kansen op een goede vervolgopleiding, vergeleken met een scholing in Telugu (de 

lokale taal). De meeste sponsormeisjes verblijven buiten de vakanties in het students hostel van de 

school omdat de afstand van huis naar school vaak te groot is om dagelijks te bereizen. De beurs die 

betaald wordt door sponsors in Nederland bestrijkt 8 jaar van standard 3 (te vergelijken met groep 3) 

tot en met standard 10 (4VMBO). Donateurs verplichten zich tot het betalen van de hele, achtjarige 

opleiding van de leerlingen en betalen per jaar al die jaren hetzelfde bedrag.  Amaidhi verhoogt om 

de paar jaar de sponsorkosten voor nieuwe sponsors om de inflatie en de verhoging van de 

schoolgelden te kunnen compenseren.  

Amaidhi is aanvankelijk gestart met 50 sponsormeisjes en heeft een noodfonds gevormd om 

kostendekkend te kunnen werken. In 2019 is besloten het aantal meisjes jaarlijks tot 20 te beperken. 

In  april 2019 zijn er 9 meisjes afgestudeerd vanuit standard 10. Twee van hen zijn door de overheid 

geselecteerd op grond van hun goede resultaten om met een overheidsbeurs elders verder te 

studeren. Ditzelfde is ook gebeurd met 5 sponsormeisjes uit standard 9. Een meisje is overleden en 

een ander meisje is verhuisd. In september 2019 zijn 3 nieuwe meisjes in het sponsorprogramma 

opgenomen, sponsors betalen voor hen 200 euro per jaar. Enkele bestuursleden betalen tevens de 

kosten van uniformen voor de 3 weesmeisjes. Er is 3.778 euro overgemaakt.  

Twee maal per jaar sturen de meisjes tekeningen en brieven en hun foto naar Nederland. De Don 

Bosco School brengt twee keer per jaar rapporten uit over de vorderingen van de gesponsorde 

leerlingen. Ook brengt de school verslag uit over andere activiteiten en festiviteiten en heeft een 

eigen facebookpagina.  

In 2019 is een renovatieproject van de school gestart: muren, waterleiding, tegels, toiletten worden 

vernieuwd. Ook worden er materialen voor het computerlokaal aangeschaft en een aantal 

schoolboeken voor rekenen, wiskunde, I.C.T. en maatschappijleer. Wilde Ganzen gaf hiervoor een 

meerwaardepremie op het bedrag dat Amaidhi heeft ingezameld waardoor 7.824 euro naar de 

school is overgemaakt. De Nijmeegse groep Gloed heeft in januari hiervoor een benefietconcert 

gegeven dat 331 euro heeft opgebracht. Het fonds Emmaus Bilthoven doneerde 1.000 euro voor de 

schoolboeken. In 2020 zal dit project worden voltooid.  

 

St. Thomas Hospital 

St. Thomas Hospital is een ziekenhuis in Chennai met gratis gezondheidszorg voor de allerarmsten. 

Het wordt gerund door de congregatie van de Franciscan Sisters of St. Joseph. Dr. sr. Mary Rexline is 

hiervan de directrice. Stichting Amaidhi heeft dit ziekenhuis sinds 1997 ondersteund in tal van 

projecten. De stichting richt zich bij de ondersteuning van het St. Thomas Hospital zoveel mogelijk op 

projecten die de exploitatie minder afhankelijk van sponsors en donaties maken.  

In 2019 is het overleg voortgezet  tussen st. Thomas Hospital en Amaidhi aangaande een plan voor de 

opvang van hemelwater, aanvulling van grondwater en  gescheiden waterstromen en rioolwater. 

Constructie van een rioolwaterzuivering en scheiding van waterstromen bleek overbodig omdat de 

overheid in de buurt al een installatie heeft neergezet waar ook het ziekenhuis gebruik van maakt. 

Gekozen werd voor een project dat voorziet in een betere opvang van het moessonwater aangezien 

het ziekenhuis met alle gebouwen dagelijks 80.000 liter water verbruikt en maar 3 maanden per jaar 

water uit eigen bronnen kan putten.  De kosten van het kopen van drinkwater en vervoer via de 

eigen tankauto gedurende 9 maanden per jaar zijn enorm. Een projectvoorstel met een aanvraag 

voor een meerwaardepremie voor 14.608 euro voor een regenwateropvangproject is ingediend bij 

Wilde Ganzen.   

 

 



Karunalaya  

Karunalaya Social Service Society is een opvangcentrum voor straatkinderen in Chennai dat ook 

functioneert als wijkcentrum en projecten voor de naburige sloppenwijkbewoners uitvoert. Amaidhi 

heeft Karunalaya sinds 1999 gesteund middels diverse projecten voor constructie, wederopbouw na 

natuurrampen en vrouwenemancipatie.  

Een actie die jaarlijks terugkomt, is de aanschaf van 600 schooltassen met inhoud voor 

zwerfkinderen, kinderen van dakloze families en kinderen van arme vissers.  

Per jaar zamelt de Corneliuskerk van de Johannes XXIII Parochie in Beuningen hiervoor geld in. Elke 2 

jaar, niet in 2019, brengen kinderen die het vormsel ontvangen, hiervoor een bedrag bijeen. 

Collectes leverden 1.110 euro op en de Parochiële Caritasinstelling heeft 1.000 euro gedoneerd. Dit 

laatste bedrag wordt een vaste jaarlijkse bijdrage die zeer nodig en welkom is omdat het na 20 jaar 

moeilijk is voor Amaidhi om nog nieuwe fondsen hiervoor te vinden en aan te schrijven.  

Tweedehands winkel Vraag en Aanbod in Wijchen doneerde 750 euro en kinderen en bestuur van 

het Jeugdschaaktoernooi de Tinnen Roos in Millingen brachten 78 euro bijeen. 

Het bestuur van de Kerk in Leur heeft een bestuurslid gevraagd om een viering samen te stellen 

rondom het thema ‘straatkinderen’. Dit leverde 260 euro op.  

Wilde Ganzen voegde een meerwaarde premie van 50 % toe waardoor 5.196 euro kon worden 

overgemaakt voor het schooljaar 2019-2020 in mei. 

 

KINOP heeft later dit jaar 1500 euro geschonken. Verder benaderden twee andere kerken Amaidhi  

voor acties.  

Stadsklooster Mariken, voorheen De Boskapel in Nijmegen vroeg Amaidhi deel te nemen aan een 

adventsactie waarbij bestuursleden presentaties hielden in enkele vieringen. Gevoegd bij de 

opbrengst van een schilderijenverkoop heeft dit 1.717, 50 opgebracht. 

De twaalf Apostelen Parochie uit Wijchen heeft samen met een dirigent 425 euro geschonken. 

Door deze extra inkomsten is het gelukt om in plaats van 600 schooltassen tevens geld in te zamelen 

voor schoenen en schooluniformen voor 50 kinderen voor het schooljaar dat in juni 2020 start. 

 

Karunalaya stuurde in 2019 enkele updates met betrekking tot de bouw van een supermarktje op 

eigen terrein dat dienst gaat doen als opleidingsplek voor straatjongeren die door Karunalaya 

worden opgevangen. Ze kunnen hierdoor het beroep van winkelmedewerker leren. Stichting Overal 

doneerde hiervoor 10.000 euro en Boeken steunen Mensen 2.000 euro. Door een ontvangen legaat 

en de meerwaardepremie van Wilde Ganzen is de begroting voor dit project rondgekomen en 25.299 

euro (de helft van het bedrag) overgemaakt. In 2019 heeft Karunalaya vooral overlegd met de 

gemeente omtrent de verbreding van de stoep en is het ’sales deed’ document afgegeven. De hoop 

en verwachting is dat de bouw in 2020 kan starten. 

Al enkele jaren mag het straatkinderen team India jaarlijks vertegenwoordigen in de International 

Games for Street Children. Ieder jaar staat een andere sport centraal in een ander land (Karunalaya 

ontvangt hiervoor binnenlandse sponsoring). In 2019 was dit een crickettoernooi in Londen en toen 

is het team van Karunalaya wereldkampioen geworden! Na bemiddeling van Amaidhi heeft het 

Zwitserse gezelschap ‘Clowns without borders’  enkele voorstellingen gegeven aan de straatkinderen 

en buurtbewoners. 

 

SIP Memorial Home  

Het SIP Memorial Home in Chennai is een opvanghuis voor kinderen met AIDS en HIV. Enkele 

bestuursleden  hebben sinds 2008 geld ingezameld voor de nieuwbouw van een pand met twee 

verdiepingen. Dit biedt een duurzame oplossing aangezien de organisatie gehuisvest is in een 

gehuurd gebouw dat veel geld kost en waarvan de verhuurder de huur wil beëindigen. De afgelopen 



jaren is er 73.840 euro hiervoor overgemaakt (stand januari 2019). Amaidhi verwacht van SIP dat dit 

zelf ook fondsen genereert. In 2019 is de bouw na een periode van stilstand weer hervat. SIP is erin 

geslaagd via enkele Indiase donateurs geld bijeen te zamelen en heeft ook een eigen folder 

uitgebracht. In 2019 is het besluit genomen om alleen de begane grond af te bouwen en bewoonbaar 

te maken. Deze begane grond is ruim genoeg om 50 kinderen en personeel te huisvesten. SIP kan 

dan in een later stadium besluiten wanneer de eerste verdieping eventueel wordt afgebouwd. Een 

fotografe is op bezoek geweest bij SIP en heeft foto’s gemaakt. In 2020 zullen de foto’s in een aantal 

exposities getoond worden om zo geld voor de inrichting op te halen. 

  

SAVE Trust 

Voor de ngo SAVE Trust in Guntur, Andra Pradesh speelt  Amaidhi sinds 2014 een bemiddelende rol 

in fondswerving voor allerlei projecten: beroepsoriëntatie/omscholing van mijnwerkersvrouwen,  

educatieve materialen voor kinderen van deze families en bachelor-studies van gehandicapte 

studenten.   

SAVE Trust werkt al jaren mee met overheidsinstanties, kinderbescherming etc. om kinderen uit 

kinderarbeid te halen vooral in de steengroeves. Deze ‘raids’ bieden geen duurzame oplossing omdat 

ouders telkens weer kinderen laten werken en van school weghouden. Armoede is op twee 

manieren hiervan de oorzaak: ouders hebben het geld dat hun kinderen verdienen nodig om 

voldoende voeding voor het gezin te kopen omdat hun werk te weinig opbrengt en kunnen 

schooluniformen, schooltassen met inhoud (vereist voor school) niet betalen. SAVE Trust streeft 

ernaar met haar projecten mensen hierin te steunen.  

                                                                                                                                                                                             

In 2019 heeft het fonds Casterenshoeve zich gecommitteerd tot steun aan een tweejarig project: 40 

mijnwerkerskinderen ontvangen gedurende 2 schooljaren tot april 2021 educatieve materialen en 

bijles. Dit zijn kinderen die normaliter in de groeves met hun families werken; het streven is om ze 

hierdoor uit de kinderarbeid te halen en te zorgen dat ze naar school blijven gaan. 

SAVE Trust lanceerde in 2019 een duurzame oplossing voor het kinderarbeid vraagstuk in het gebied 

van de groeves: de bouw van een rehabilitatiecentrum voor ex-kinderarbeiders waar kinderen 

doordeweeks verblijven en overnachten, bijles en educatieve materialen krijgen. In de hal van dit 

centrum zullen de bijeenkomsten worden gehouden waar hun families aan kunnen deelnemen; 

zelfhulpgroepen, cursussen in beroepsomscholing, voorlichting over rechten van vrouwen en 

kinderen, hygiëne en gezondheid etc. Amaidhi kon bemiddelen ten aanzien van fondsen. SAVE Trust 

heeft uit eigen middelen al twee percelen gekocht. Eind 2019 werd duidelijk dat een fonds 

geïnteresseerd is om 30.000 euro te doneren voor de aankoop van een belendend perceel en de 

eerste bouwfase.    

 

Het fonds Frangipani dat  al 2 bachelor opleidingen tot Primary School Teacher voor gehandicapte 

studenten sponsorde, besloot ook in 2019 steun te verlenen. In 2018 bekostigde dit fonds een 

schooljaar van een gehandicapte student, in 2019 committeerde het zich tot de steun voor een 

driejarige bachelor elektrotechniek van dezelfde student. Enkele bestuursleden betalen privé hieraan 

mee.                                                                                                                                                                                               

Ook bemiddelde Frangipani voor SAVE trust en Amaidhi bij een ander fonds dat in  2019 het tweede 

jaar van de 3 jarige bachelor ICT van een andere gehandicapte student betaalt. 

Eind 2018 ontving Amaidhi 1.000,- van het Willems Koopsfonds voor een project van SAVE Trust dat 

in 2019 werd gestart en tot april 2020 duurt: omscholing  en het verstrekken van nieuwe 

bestaansmiddelen aan 80 vrouwen die in de steengroeven van Guntur werken. Stichting Overal 

droeg hieraan 5.000 euro bij.  



 

 

Paragraaf 3.  

 

Publiciteit In 2019 heeft Amaidhi haar jaarlijkse nieuwsbrief uitgebracht zowel in print als digitaal in 

december. Er zijn vele nieuwsberichten gepubliceerd op de website en de facebookpagina van 

Amaidhi. Ter gelegenheid van presentaties in de kerk van Leur en Stadsklooster Mariken 

Bestuursleden werden boekjes samengesteld en samen met ander informatiemateriaal uitgedeeld. 

Tevens hebben bestuursleden een toelichting gegeven op ons tassenproject bij Karunalaya bij de 

opening van het schaaktoernooi voor kinderen in Millingen. De cheque van kringloopwinkel Vraag en 

Aanbod voor hetzelfde project werd in ontvangst genomen door twee bestuursleden van Amaidhi. In 

het magazine ‘ Rondom Johannes’ van de Johannes xxiii Parochie is weer een artikel gepubliceerd 

omtrent de acties. 

 

Paragraaf 4.  

 

Projectbezoek. Het voornemen was om in 2019 op projectbezoek te gaan in India omdat de 

verwachting was dat de bouw van het SIP-gebouw dan afgerond zou zijn. Dit is helaas niet gelukt. We 

verwachten dat dit gebouw in 2020 in gebruik kan worden genomen en enkele bestuursleden zullen 

dit project en de andere projecten bezoeken.  

 


