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De aankomst in India is geweldig. Niet alleen 

Paul Sunder Singh (project Karunalaya), maar 

ook dokter/zuster Mary Rexline en zuster Baby 

(project St. Thomas Hospital) staan ons op te 

wachten in de klamme avondlucht van Chennai. 

Met de auto van Paul een rit van zuid- naar 

noord-Chennai. Dat kost al gauw anderhalf uur. 

We overnachten bij de familie Singh. 

We krijgen een overdonderende ontvangst van 

de straatkinderen in het jongens opvanghuis 

van Karunalaya. Ze geven een klapconcert. 

Wij delen pennen, twee cricketsets, voetbal-

len, badmintonsets en ballonnen uit en spelen 

‘witte zwanen, zwarte zwanen’.

We ontmoeten 11 van de 30 teamleden van 

Karunalaya. Wat is hun motivatie om voor 

deze organisatie te werken? Ieder jaar koopt 

Karunalaya 500 schooltassen, gevuld met heel 

veel schoolspullen. Zouden dat er misschien 

minder moeten zijn, zodat we het project kunnen 

aanvullen met andere nuttige zaken als schoeisel 

en uniformen?

Nieuwsbrief 
juli 2018

Deze nieuwsbrief bieDt een weergave van De projectenreis Die Dilia HunscHe en 

peter Deurloo in april en mei 2018 maakten, afgewisselD met Het laatste nieuws. 

Ze leggen uit dat dat een slecht idee is: het zou 

scheve ogen geven in de gemeenschap. Ze zeg-

gen dat de tassen echt een motivatie zijn om naar 

school te gaan. Goede aanvullingen op de school-

tassen zijn wellicht schooluniformen, maar dan 

alleen voor de straatkinderen uit het opvanghuis. 

We leggen hen uit wie er allemaal dit project steu-

nen: vormelingen en kerkgangers van Johannes 

XXIII Parochie Beuningen (¤1.363,45). Ook 

kwamen er bijdragen van de familie Ubbink van-

wege een uitvaart (¤607,-), Jeugdschaaktoernooi 

Millingen (¤130,-), Kringloopwinkel Vraag en 

Aanbod Wijchen (¤500,-)en voor de 2e keer 

Stichting van Leek (¤1.551,-). Dit jaar werd van 

de opbrengst ook het trappenhuis van 3 verdie-

pingen geschilderd waaraan Wilde Ganzen mee-

werkte met een premie van ¤1.735,-. 

Het volgende overleg gaat over plannen voor een 

winkel als trainingsplaats voor straatjongeren. 

Zij leren hier het beroep van winkelbediende. 

Hierover hebben we al 1,5 jaar intensief overleg 

met Karunalaya en Wilde Ganzen, Stichting 

Een heftige dag met een bezoek aan een wijk 

met hutten waar in een cycloon eind 2016 vele 

daken zijn vernield. Het is schokkend om te zien 

dat veel mensen na anderhalf jaar nog steeds 

geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben. 

De overheid laat het totaal afweten. Amaidhi en 

Wilde Ganzen hebben toentertijd samen met 

onze donateurs 75 families van nieuwe dakplaten 

voorzien. Dat blijkt echt veel te weinig, want veel 

daken bestaan uit een dakplaat aangevuld met 

plastic en bladeren.  

Overal en Boeken Steunen Mensen. We spreken 

met de deskundigen die Paul daarvoor in zijn 

achterban heeft en met zijn vrouw Bakiyam die 

alvast een winkel op eigen kosten is begonnen 

in haar eigen huis. Zij zou ook de manager van 

deze Karunalaya-shop worden. We worden ervan 

overtuigd dat we inderdaad de bouw van een 

supermarktje moeten doorzetten. 

Het mes snijdt aan vele kanten: straatjongens 

en meiden van 15 tot 18 jaar krijgen een beroep 

geleerd, ze krijgen respect van de gemeenschap 

en Karunalaya krijgt een inkomstenbron. Het 

projectplan en businessplan zijn goed doordacht 

en eventuele valkuilen zijn zoveel mogelijk afge-

dekt. De economische begeleiders van het project 

maken een solide indruk, net als de maatschap-

pelijke begeleidster. De winkel die Bakiyam heeft 

gestart loopt al heel goed. Zo wordt ervaring 

opgedaan voor de nieuwe shop bij Karunalaya. In 

de bestuursvergadering in juni wordt dit besluit 

bekrachtigd.

kort nieuws

colofon
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Ballonnen blazen van Wilde Ganzen in 
het opvanghuis van Karunalaya

muurscHilDering van joel artista bij karunalaya

We vragen de leiding van Karunalaya een project-

plan te schrijven waarin de meest noodzakelijke 

reparaties als eerste aan bod komen. Ook zullen 

stafleden families met de constructies van de 

daken helpen zodat elk dak bestaat uit een solide 

constructie van enkel dakplaten. 

Dit wordt een meerjarenproject in combinatie 

met het schooltassenproject. Een genereuze 

donateur uit Rijssen heeft dit jaar wederom 

¤2.000,- gedoneerd die aan de daken besteed zal 

worden. Bedankt!

We bezoeken het opvanghuis voor zwervende 

meisjes. Een meisjesvoetbalteam van straatkinde-

ren van Karunalaya staat op het punt af te reizen 

naar Moskou af om hier India te vertegenwoordi-

gen op de International Streets Games for Street 

Children. We ontmoeten enkelen van hen en 

doneren een voetbal , badmintonsets, stickers en 

tekenboeken. En we leren hen ‘vader Jacob’. 

Ballonnen blazen van Wilde Ganzen in het 

opvanghuis van Karunlaya. 

Inmiddels is het toernooi voorbij en het was een 

geweldige ervaring. Niet zo zeer sportief, want 

bijna alle wedstrijden zijn in een nederlaag geëin-

digd, maar vooral sociaal. Het is een ervaring die 

zelfbewustzijn en eigenwaarde creëert voor hun 

hele leven. Hun verhaal staat in veel Indiase kran-

ten en ook Wilde Ganzen heeft hen vermeld op 

Bewoner met gat in zijn dak

muurscHilDering bij Het sHelter voor meisjes Detail muurscHilDering

Facebook. Een Nederlandse documentaire is te 

zien in september op tv.

Hut waarvan het halve dak is weggewaaid



MAANDAG
30 APRIL
We vliegen naar Vijayawada en rijden vandaar-

uit, samen met computerleraar Rajesh Dunna 

en zuster Rosie naar PT Parru. Daar steunen 

we 37 arme meisjes met een beurs voor een 

Engelstalige opleiding. De sponsors zijn 

Nederlandse mensen en scholen. 

Een kleine delegatie meisjes ontvangt ons met 

gezang en met rode en gele stippen op ons 

hoofd.

We hebben een bespreking over het sponsor-

project. Het blijkt dat er nu ook huiswerkklas-

sen zijn; een goede ontwikkeling. Thuis komt 

er vaak niets van studeren. De zusters zouden 

graag meer arme kinderen naar school stu-

ren, zo zijn er al 3 weeskinderen in dit project 

geplaatst. We bespreken de mogelijkheden 

voor lokale fondsenwerving. Schoolhoofd 

Sagaya Rani vindt het een goed idee om één 

keer per jaar de oud-studenten uit te nodigen 

voor een leuke dag en hen een bijdrage te vra-

gen in de kosten. 

zich tot katholiek en liep met een kruis op zijn 

nek van de west- naar de oostkust van India. De 

meisjes Vyshnavi, Stella en Sravani uit ons spon-

sorproject komen hiervandaan. We spelen ‘hop 

paardje hop’ en ze krijgen Indiase kleding, ballen, 

badmintonsets en geld voor voeding. 

In de middag brengen we een bezoek aan Brother 

Jack. Hij heeft een groot terrein met een kapel en 

gebouwtjes waar hij ouderen, zieken, gehandicap-

ten en (wees)kinderen opvangt. Hij kleedt zich in 

jute zakken en is een bekeerde hindoe. Hij werd 

ziek en zou volgens de dokter sterven maar werd 

op wonderlijke wijze beter. Daarom bekeerde hij 

DINSDAG
1 MEI

Zuster Sagaya Rani

Zuster Rosie (l) en Leo Josephine.

De gezondheidswerkers met hun cadeautjes.



Het is de terugkomdag van de sponsormeiden 

van de Don Bosco School PT Parru. In totaal 

zijn er 54 meisjes in ons sponsorprogramma 

opgenomen. Daarvan zijn er 21 afgestudeerd. 

In 2016-2017 de eerste 16 die werden gespon-

sord door de Paulus Mundial Stichting van 

de Wijchense Paulusschool. En dit jaar de 

tweede jaargang van 5 meiden - gesponsord 

door de Willem Isaak Rijndersschool, OBS De 

Kranepoort en een individuele sponsor. Al die 

WOENSDAG
2 MEI

De eerste groep meisjes die 
de eindstreep haalde. meisjes kregen een opleiding van 8 jaar in het 

Engels. Een aantal van hen is doorgestroomd 

naar pre college (5 HAVO, en 6VWO)!

Vandaag zijn velen van de 54 gekomen. Ze krijgen 

elk persoonlijk sieraden en andere cadeautjes van 

ons, betaald door een aantal sponsors. We vragen 

naar hun ervaringen, spelen spelletjes en zingen 

samen. De afgestudeerden draaien een ‘cultureel 

programma’ in elkaar. Met toespraken, cadeaus 

voor ons en veel dansen natuurlijk. Geweldig! 

In juni zijn in het schooljaar 2018-2019 32 spon-

sormeiden gestart.Eenmaal thuis  blijkt dat het 

geld dat enkele sponsors samen met Amaidhi 

hebben gedoneerd, is gearriveerd. Hiervan zijn 

5 grote prikborden, een printer en, door een kor-

ting, ook nog speakers voor de geluidsinstallatie 

van de school, gekocht. Bedankt beste sponsors!

Een topdag. Een geweldig mooi en indrukwek-

kend bezoek aan de projecten van SAVE Trust. 

Die organisatie houdt zich bezig met scholing 

voor kinderen van werkers in de steengroeven 

en peperboeren, microkredieten voor boerin-

nen, onderwijs voor gehandicapte kinderen en 

vele andere zaken. 

Mary Indira, haar man en zoon Anvesh bezaten 

veel land. Dat hebben ze in 1997 verkocht en van 

de opbrengst SAVE Trust opgericht, omdat ze 

zoveel armoede en ellende zagen waar ze wat aan 

wilden doen. Ze richten zich op dezelfde doel-

groepen als Amaidhi. 

Save Trust is geen Amaidhi project. Dilia heeft 

echter, op persoonlijke titel, kunnen bemiddelen 

tussen enkele fondsen vandaar dat we hier een 

bezoek afleggen en hierover verslagen schrijven. 

Het Nijmeegse fonds Frangipani heeft de oplei-

ding tot primary school teacher van 2 gehandi-

capte studenten gefinancierd: Prabhu Teja, een 

jongen met spastische benen die inmiddels werkt 

als onderwijzer en ook verder studeert en de 

DONDERDAG 3 MEI

Plukken van de steeltjes van chilipepers



Tijdens het bezoek aan de projecten van 
SAVE Trust wordt er volop gedansd.

VRIJDAG
4 MEI
De hele dag zijn we onderweg van PT Parru naar 

Kamalapuram, samen met zuster Rosie (hoofd 

van de kostschool). Heerlijk, dat voelt als een 

vakantiedag na de vele projectbezoeken, spee-

ches en interviews van de afgelopen week. In 

Kamalapuram worden we hartelijk ontvangen 

door zuster Leo Josephine. In Kamalapuram steu-

nen we 10 health workers die elk 2 dorpen onder 

hun hoede hebben waarin ze basiszorg verlenen. 

24.000 mensen wonen in die 20 dorpen. Korte 

behandelingen krijgen ze in de kliniek St Joseph’s 

Hospital. 

slechtziende Nagalakshimi die in juli afstudeert. 

Enkele van onze bestuursleden betaalden hier 

prive aan mee. Het ontroerde ons om na 4 jaar 

correspondentie beiden te ontmoeten. SAVE Trust 

ondersteunt ook de opleiding van meer gehan-

dicapte leerlingen die we eveneens spraken en 

waarvoor komend schooljaar nog geen fonds is 

gevonden.

Het fonds ‘Castricum helpt Muttatara’ steunde 

een microkredietproject. In juni bleek dat het 

fonds nog aan een ander project van mijnwer-

kersfamilies van SAVE Trust bijdraagt. 

SAVE Trust benut heel efficiënt overheidssubsi-

dies in haar projecten: zo krijgen  peperplukkers 

een vergoeding zodat hun kinderen naar school 

kunnen gaan, in plaats van kinderarbeid te ver-

richten. Bij elk project mogen we speechen. Zo 

kunnen we ouders bedanken die hun kinderen 

geen kinderarbeid laten verrichten, en naar school 

laten gaan. We benadrukken wat de effecten zijn 

van goede scholing: betere leefomstandigheden, 

een huis in plaats van een hut. 

Met de vrouwen van twee microkredietprojecten 

bespreken we de keuze van hun zaaigoed en de 

oogst. De fondswerving van de microkredieten is 

voorbij. Doordat deze vrouwen een deel van het 

ontvangen geld op een bankrekening zetten voor 

hun opvolgers, blijft dit project meer vrouwen 

(het doel is 500) komende jaren helpen. 

Al met al een indrukwekkende dag. Tijdens 

onze bestuursvergadering in juni besloot het 

Amaidhibestuur SAVE Trust op te nemen als 

eigen project zodra een ander project afgesloten 

kan worden. 

ZATERDAG 5 MEI
De dag begint erg goed: apen in de tuin. 

De kleintjes zwieren vrolijk door de bomen. 

Zuster Leo voert ze soms fruit. Vanochtend 

ontmoeten we de health workers. Amaidhi 

betaalt jaarlijks hun onkostenvergoeding en 

medicatie en verbandmateriaal. Er is een heel 

programma met dansen, toneel, speeches en 

cadeaus. De health workers krijgen van ons 

een nieuwe sari en beddenlinnen. ZWO van 

de Ontmoetingskerk in Rijssen heeft in 2016 

een hele grote donatie gedaan voor een verlos-

kamer, medicatie voor 2016 en 2017, allerlei 

tests, verbandmaterialen, spuiten, naalden etc. 

In 2016 kregen we ook een mobiel echo-appa-

raat mee voor zwangere vrouwen. Dat geven 

we nu aan Leo. 

De kaarten met info over ziekten van ZWO 

(symptomen, medicatie, behandeling etc.) zijn 

gebruikt door het team dat hiermee patiënten in 

de dorpen voorlicht. Ook is het naar 4 scholen 

gegaan en heeft hier voorlichting over ziekten en 

gezondheid gegeven. Leo heeft het Engels daar-

voor eerst in de plaatselijke taal Telegu vertaald. 

Ook de andere materialen, gekocht van de gift 

van ZWO, worden goed gebruikt.

We gaan met hen in gesprek. Mensen worden 

al jaren door het team voorgelicht om niet meer 

in hetzelfde water te wassen, af te wassen, hun 

behoeften te doen en ervan te drinken. Doordat er 

inmiddels waterleiding is aangelegd zal dit gelei-

delijk in meer bewustwording en minder ziekten 

resulteren. We dringen erop aan dat ze ook voor-

lichting gaan geven over een goede omgang met 

afval. Er wordt steeds meer op gas gekookt en 

niet meer op houtvuur. 

Apen in de 
tuin van 
St. Joseph’s 
Hospital



ZONDAG
6 MEI
We gaan naar het dorp van health worker 

Sudhjeetha en worden bij haar thuis ontvan-

gen. Gelukkig is er een zwangere vrouw in dit 

dorp die een check up nodig heeft. Daar kun-

nen we meteen laten horen dat het mobiele 

echo-apparaat werkt. Bijzonder leuk om te 

zien dat Sudjeetha in 10 jaar tijd in betere leef-

omstandigheden verkeert, getrouwd is en 

3 kinderen heeft. 

Na onze projectbezoeken heeft de congregatie 

Sagya Rani en Rosie van de Don Bosco school en 

Leo Josephine van het St. Joseph’s Hospital over-

geplaatst. Leo is nu hoofd van de operatiekamers 

in het St. Thomas Hospital. 

Een reisdag. Van het Holy Spirit Convent in 

Kamalapuram naar het St. Thomas Hospital in 

Chennai. Afscheid van de keukenhulp, de chauf-

feur, de bijrijder, de apen en de hond. Een chauf-

feur brengt ons comfortabel naar Chennai. Om 16 

uur zijn we al in St. Thomas Hospital. 

Het ziekenhuis is verplicht via een installatie 

afvalwater te zuiveren: afvalwater van het 

ziekenhuis, lab, klooster etc. Dat gebeurt nog 

niet, maar ze zullen niet veel langer uitstel van 

de overheid krijgen. De overheid legt steeds 

meer milieumaatregelen op voor water, lucht 

en afvalverwerking. We hebben een vergade-

ring met dr. Rexline, Denzel Anthony, hoofd 

van de administratie en een civiel ingenieur 

van Hubert Enviro Care Systems. Dit bedrijf 

is specialist in water zuivering en plaatst en 

onderhoudt installaties.

Dr. Rexline en Denzel hebben goed voorwerk 

gedaan en een installatie uitgekozen die past bij 

het ziekenhuis. Die kan het water zuiveren tot de 

kwaliteit die nodig is om het in de grond te laten 

Dilia met dokter-
zuster Rexline

zinken of om er de planten mee te begieten. Voor 

het water met chemicaliën en bloed is een aparte 

zuiveringsinstallatie nodig.

Wij leggen uit dat we het ziekenhuis willen ver-

duurzamen. Daarvoor willen we een integraal 

plan. Daarin moet het ook gaan over regen-

wateropvang, -opslag, en -recycling. Al jaren kan 

het ziekenhuis maar 3 maanden per jaar water 

uit eigen putten halen en koopt het 9 maanden, 

soms wel 80.000 liter per dag. Een enorme 

kostenpost. Het plan moet dus gaan over het 

drinkwater: moet er een nieuwe tankauto komen, 

kunnen we het grondwaterpeil verhogen? En het 

moet gaan over zonnepanelen voor elektriciteits-

opwekking. Wilde Ganzen en Amaidhi hebben 

al zonneboilers op het dak geplaatst voor warm 

water.

Ze gaan zo’n totaalplan maken. Het zal een 

gigantisch project worden waarvoor we grote 

fondsen willen gaan benaderen, wellicht ook op 

Europees niveau. Succes is niet verzekerd. Maar 

nooit geschoten is altijd mis. 

Tot onze verrassing komt zuster Nirmala binnen-

waaien, een van onze lievelingszusters. Ze was de 

voorgangster van sr. Leo in Kamalapuram. Daar 

hebben we haar zo’n 13, 14 jaar meegemaakt. 

Om 4 uur gaan we de stad in, cadeautjes kopen 

voor de kinderen met aids/HIV van SIP. Dit doen 

we samen met dr. Rexline; cadeau’s kopen voor 

anderen is haar favoriete vrijetijdsbesteding.

Sudhjeetha in 
haar dorp.

Het is een groot verlies want we hadden veel ver-

trouwen in haar. Haar opvolgster, zuster Kumari 

kennen we nog niet. Alle congregaties plaatsen 

zusters om de zoveel jaar over naar andere loca-

ties. 

We worden met open armen ontvangen. We krij-

gen een luxe kamer in het ziekenhuis en nieuws-

gierige verpleegsters komen ons om de haverklap 

bezichtigen. Ook een hele lading nonnen komt 

ons begroeten. Echt erg leuk. En natuurlijk zien 

we dokter-zuster Rexline weer.

DINSDAG
8 MEI

MAANDAG 7 MEI

Dokter-zuster Rexline bakt een eitje voor ons.

In het dorp van Sudhjeetha.
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WOENSDAG 9 MEI

DONDERDAG
10 MEI

Een volle dag. Vol met ontmoetingen, veel 

lachen en een enkele traan. We zien apotheker 

Mani weer. Sinds 20 jaar onze vriend. We zien 

zuster Selvi terug, met haar twinkeloogjes en 

haar aanstekelijke lach. Zij was de voorgan-

ger van sr. Sagaya Rani als hoofd van de Don 

Bosco School in PT Parru. Nu werkt ze bij 

de kostschool op het terrein van St Joseph’s 

Hospital. 

We ontmoeten haar in het Generalate (hoofd-

kwartier van de orde). Net als zuster Celie, 

accountant, die we ook al 20 jaar kennen, 

echt een schat! Ook een oude bekende: zuster 

Prudentia, superslim en money wise. Een voor 

ons nieuwe zuster schuift ook aan: Shaila.

Met hen spreken we over de toekomst van de 

projecten en over manieren om fondsen te wer-

ven in India.

In PT Parru werkte zuster Angel totdat ze kanker 

kreeg. Ze werd behandeld en leek te zijn gene-

We bezoeken vandaag ‘ons’ opvanghuis voor 

kinderen met AIDS/HIV van South Indian 

Positive Network (SIP). De kinderen verblijven 

in een gehuurd pand dat te klein is en Amaidhi 

steunt SIP bij de bouw van een nieuw tehuis 

We worden hartelijk ontvangen, delen cadeaus 

uit en spelen met de kinderen.

Noori, transgender en de charismatische directri-

ce, en staflid Saravanam geven heldere antwoor-

den op onze vragen. De bouw ligt nu een aantal 

maanden stil en wij vragen naar hun fondsen-

werving. We zijn van mening dat fondsenwerving 

vooral hun verantwoordelijkheid is, waarbij wij 

ondersteuning bieden. Ze hebben veel initiatieven 

ontplooid op dit gebied en zijn er dagelijks mee 

bezig. 

Noori Saleem op het dak van het opvanghuis in aanbouw.

De eerste verdieping van het nieuwe opvanghuis is voor ¾ klaar.

De begane grond van de nieuwe locatie staat 

er voor driekwart. We gaan er kijken, midden in 

de velden en met een school voor de kinderen 

op loopafstand. Ook het ziekenhuis is vlakbij. 

Het voorstel van SIP is om de begane grond af 

te bouwen met ons geld en geld uit India (eigen 

fondswerving) en hiernaartoe te verhuizen. Dat 

zou betekenen dat de huur van de huidige locatie 

opgezegd kan worden.  

De familie Kandan met 
tweede van links Gowri 
en laatste rechts Mani.

zen. Maar nu is de kanker terug en niet meer te 

behandelen. Gelukkig kunnen we haar nog een 

keer een knuffel geven.

En dan is er een bezoek van zuster Rita Michael, 

die 12 jaar moeder-overste was. Dit is een van de 

meest bijzondere Indiase vrouwen die we ken-

nen. Scherpzinnig, zachtaardig en wijs. 

Wat een dag!

Spel op 
het dak 
van het 
SIP huis



COLOFON
Stichting Amaidhi geeft financiële 

steun aan ontwikkelingsprojecten in 

Zuid-India.

Hoe werkt Amaidhi?

• Amaidhi steunt kleinschalige projecten

• Amaidhi geeft geld voor lokale intiatie-

ven in India 

• Amaidhi kent geen strijkstok: het werk 

wordt verricht door vrijwilligers die reis-

kosten uit eigen beurs betalen

• Amaidhi houdt haar donateurs op de 

hoogte van het verloop van projecten 

via een nieuwsbrief

• Amaidhi investeert in structurele hulp 

op het gebied van armoedebestrijding, 

gezondheidszorg en onderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact  

opnemen met:

Peter Deurloo en Dilia Hunsche

De Kluijskamp 12-71, 

6545 JK Nijmegen

tel.: 024 - 377 35 20

e-mail: info@amaidhi.nl

web: www.amaidhi.nl

Hoe kunt u Amaidhi steunen?

Maak een donatie over op ons  

rekeningnummer:

IBAN: NL76RABO0167944681

o.v.v. Stichting Amaidhi in Nijmegen.

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt 

door: Louman & Friso Ontwerpbureau, 

Nijmegen. 

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN

WWW.AMAIDHI.NL

Twitter: @Amaidhi1

Kijk ook eens op onze facebookpagina: 

zoek op Stichting Amaidhi.

Beste donateur, help ons kosten te 

besparen: stuur ons een e-mail via info@

amaidhi.nl en ontvang de nieuwsbrief 

voortaan digitaal.

wilDe ganzen steunt onze projectenWWW.AMAIDHI.NL

VRIJDAG
11MEI

vervolg van 10 mei

SponSorS bedankt!

Dank aan alle donateurs!! Zonder jullie kan 

Amaidhi niets. Speciaal bedanken we Sjaak van 

de Outlet Heumen voor een fikse korting en een 

aantal gratis presentjes, Sparklies in Winkelcentrum 

Dukenburg voor eveneens een flinke korting, 

kerkgangers van de Corneliuskerk Johannes XXIII 

Parochie Beuningen voor alle rozenkransen, scapu-

lieren en andere geloofsartikelen waar de zusters en 

broeder Jack erg blij mee waren. 

Eveneens bedanken we Pietje van ontwerpbureau 

Louman & Friso voor de opmaak van deze nieuws-

brief, BDO Camps Obers voor het opmaken van 

onze jaarrekening en Annette Plooy voor haar hulp 

bij het zoeken naar fondsen.

KORTKORTKORT 
taSSen

Allerlei soorten tweedehands tassen liggen bij ons 

thuis te wachten op een nieuwe eigenaar (zie het 

adres in het colofon). Ze zijn te koop voor ¤5,-. Aan 

welk project dit bedrag besteed wordt is aan de koper 

zelf. Ook zamelen we nog goed verkoopbare tassen 

in. Wie er een heeft, mag zich melden.

prIVaCY

Het privacyreglement van Amaidhi is te vinden op 

de website www. Amaidhi.nl, klik  links op ‘privacy’. 

Wie deze papieren nieuwsbrief niet meer wil ontvan-

gen en uit ons bestand wil worden geschrapt, kan dit 

melden. Zie voor de adresgegevens het colofon.

De jaarrekening 2017 door BDO Camps Obers en 

het jaarverslag zijn binnenkort via de website te 

lezen.

We bezoeken apothekers-echtpaar Gowri en 

Mani Kandan en hun dochters. Ze stoppen ons 

vol met lekkers. Na 4,5 jaar afwezigheid kletsen 

we bij over kinderen, business en studie. 

Het is tijd voor de laatste bespreking over het 

waterproject van St Thomas Hospital. Dr. Rexline 

zal al haar donateurs mailen met het bericht dat 

Amaidhi voortrekker wordt in het water project en 

om hun support vragen. Ook de top van de con-

gregatie wil alle zeilen bijzetten om steun voor dit 

Groepsfoto van alle SIP-kinderen

megaproject te verwerven. En dat zal nodig zijn. 

Alle bijdragen zijn welkom! Dus wie zich geroe-

pen voelt… 

De tijd is gekomen voor shopping in a big way. 

Cadeaus voor onze kinderen, hun oppassers, 

familie en vrienden. En voor onszelf. De druk is 

eraf. We zijn klaar! 

In onze bestuursvergadering in juni is besloten 

dat we het geld dat op de Amaidhi rekening staat 

overmaken en afspraken maken omtrent de fond-

senwerving van SIP. Een woord van dank aan Leo 

en Jacqueline van Bossum, sponsors van de Don 

Bosco school, voor ¤900,- t.g.v. hun huwelijks-

jubileum en aan de Moedervereniging St. Anne 

voor hun gift van ¤117,-.voor SIP.


