
COLOFON
DANK VOOR DONATIES

We willen alle donateurs die ons in 2015 hebben 

gesteund graag heel erg bedanken. Zonder uw steun 

was het niet gelukt onze projecten gaande te houden. 

We zijn vooral verrast en vereerd met de steun die 

we tot nu toe mochten ontvangen voor hulp aan de 

slachtoffers van de overstromingen. We willen de vele 

donateurs die hiervoor in de buidel hebben getast 

hartelijk bedanken! De Moedervereniging St.-Anna 

in Nijmegen zamelde geld in onder haar leden. 

Stichting Thomas Bouwprojecten doneerde 1.000 

euro en de inmiddels opgeheven Vereniging Yaluva 

heeft een nagekomen schenking gedoneerd.  

Ad Hunsche doneerde maar liefst 2.000 euro. 

Stichting Pater Schlooz gaf 2.500 euro voor overstro-

mingshulp na bemiddeling door onze stichting.  

De Schumacher Kramer Stichting doneerde ruim 

4.000 euro aan St. Thomas Hospital op grond van 

een projectvoorstel dat Amaidhi indiende. Maar we 

zijn net zo blij met mensen die een tientje doneer-

den, of hun leeftijd in euro’s zoals Eva Wassenburg 

dat deed. 

Door al die giften kwam bijna 9.000 euro op onze 

rekening binnen. We hopen dit bedrag nog te kun-

nen verhogen zodat we een flinke bijdrage kunnen 

leveren, samen met Wilde Ganzen, aan de wederop-

bouw rond onze projecten St. Thomas Hospital en 

Karunalaya.

WAAR gINg hET gElD hEEN IN 2015?

- Meubels voor het bejaardenhuis in Chembarram-

bakkam, een project van het St. Thomas Hospital

- Medicijnen voor St. Joseph’s Hospital in Kamala-

puram (Andhra Pradesh) en een financiële bijdrage 

voor de gezondheidswerkers van deze kliniek

kOrtkOrtkOrt 

- Studiebeurzen voor 50 meisjes aan de Engelstalige 

Don Bosco School in PT Parru (Andhra Pradesh)

- Aanschaf van 500 rugzakken met boeken, schrif-

ten en pennen voor straatkinderen, kinderen van 

pavement dwellers (straatbewoners) en kinderen 

uit de sloppenwijken van Noord-Chennai door 

Karunalaya.

Amaidhi reserveerde geld voor de volgende projecten:

- Bouw nieuw SIP-kindertehuis

- Bouw van een winkel als leer-arbeidsproject voor 

straatkinderen door Karunalaya

- Vergoedingen voor health workers en aanschaf 

medicijnen voor St. Joseph’s Hospital

- Aanvuling op beurzen voor schoolmeisjes in PT 

Parru (buffer in verband met inflatie)

Meer informatie staat in ons financiële jaarverslag 

dat, als sponsoring, gratis is opgemaakt door Jan 

Tuijp en Catharine de Wit van BDO Accountants. 

Het verslag over 2014 is bij onze stichting op te vra-

gen of online te raadplegen via www.amaidhi.nl. Het 

verslag over 2015 volgt over enkele maanden.

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

Wilde Ganzen steunt onze projecten lees verder op volgende pagina

 
SLACHt OFFErS 
VAN DE OVEr-
StrOMING

WWW.AMAIDHI.NL

Beste	donateur,	help	ons	kosten	te	besparen:	
stuur	ons	een	e-mail	via	info@amaidhi.nl	en	
ontvang	de	nieuwsbrief	voortaan	digitaal.

In de eerste week van december 2015 veroor

zaakte een ongekend hevige moesson enorme 

overstromingen in Tamil Nadu en met name in 

de hoofdstad Chennai. Een rampzalige situatie 

was het gevolg. Sindsdien probeert onze stich

ting zoveel mogelijk hulp te bieden. 

Onze	projecten	Karunalaya	en	het	kinder	tehuis	

van	SIP	kwamen	onder	water	te	staan.	Vanuit	

Karunalaya	werd	ook	meteen	een	hulpactie	

gestart in de omringende sloppenwijken. 

Datzelfde	gebeurde	vanuit	St.	Thomas	Hospital.	

Dat	hield	zelf	wonderwel	droge	voeten,	maar	de	

hele	omgeving	van	het	ziekenhuis	overstroomde.	

In	heel	Chennai	kwamen	volgens	onze	project-

partners	zo’n	2000	tot	3000	mensen	om	het	

leven	en	raakten	circa	50.000	mensen	alles	kwijt;	

hun	huis	en	al	hun	spullen.	Het	verdriet	en	de	

schade is enorm.

Dr.	sr.	Rexline,	hoofd	van	St.	Thomas	Hospital,	

en	Paul	Sunder	Singh,	directeur	van	Karunalaya,	

begonnen	meteen	met	het	verlenen	van	onderdak	

twitter: @amaidhi1  

Kijk ook eens op onze facebookpagina: zoek 
op Stichting Amaidhi

Nieuwsbrief 
winter 2016

Help slachtoffers overstroming

Je voelt je koning of koningin 

Tassenproject Karunalaya

Engelstalig onderwijs voor de toekomst

Nieuwbouw kindertehuis stuk dichterbij 

Dank voor de donaties

Colofon

IN DEZE NIEUWSBrIEF

aan dakloos geworden mensen en het uitde-

len	van	noodhulp:	eten,	kleding,	slaapmatten,	

dekens,	kookspullen.	Dat	deden	ze	uiteraard	

samen met hun personeel en samen met de 

straatkinderen.	Ook	die	kookten	en	deelden	voed-

selpakketten	uit.	Beide	projecten	verleenden	ook	

medische	hulp.	Mensen	liepen	met	name	veel	

wonden	en	infecties	op	aan	hun	voeten.	

Een zelfgebouwde tent van iemand die dakloos is geworden.



Beide projecten werken waar nodig samen met de 

overheid.	Ook	kijken	ze	goed	wie	wel	en	wie	niet	

al	hulp	via	andere	organisaties	heeft	ontvangen.	

Ze concentreren zich op hulp aan de allerarmsten 

die geen enkele andere hulp krijgen. Zoals de 

pavement	dwellers,	de	mensen	die	aan	de	rand	

tehuis	van	SIP	en	het	vervangen	van	kapotte	

apparaten	daar.	Daarnaast	is	het	door	sr.	Rexline	

en	Paul	Sunder	Singh	besteed	aan	de	genoemde	

noodhulp.

Het	water	is	inmiddels	weggetrokken.	Stichting	

Amaidhi	richt	zich	nu	op	wederopbouwhulp	via	

St.	Thomas	Hospital	en	Karunalaya.	We	willen	

dit	samen	doen	met	Wilde	Ganzen.	Als	er	goede	

voorstellen	voor	wederopbouw	komen,	wil	Wilde	

Ganzen	een	premie	van	50%	geven	op	ons	actie-

resultaat	dat	inmiddels	de	9.000	euro	nadert.	

Daarom	willen	we	u	vragen	geld	over	te	maken,	

al	is	het	maar	een	klein	bedrag,	om	deze	weder-

DALItS
Uit een rapport waar de Landelijke India Werk

groep over heeft gepubliceerd blijkt dat dalits 

(onaanraakbaren) onevenredig zwaar getroffen 

zijn door de overstromingen, maar geen hulp van 

de overheid krijgen. Paul en Rexline komen wel 

voor deze mensen op.

Niet-dalits kregen wel hulp. Uit statistieken blijkt 

dat	meer	dan	95%	van	de	huizen,	die	als	gevolg	

van	de	overstromingen	beschadigd	raakten,	van	

dalits	zijn	terwijl	die	van	de	overheid	geen	enkele	

noodhuisvesting	hebben	gekregen.	

Uit	het	rapport	blijkt	dat	90%	van	de	gewonden	

bij	de	overstromingen	dalits	waren,	dat	95%	van	

van	de	straat	leven	onder	een	zeiltje	of	in	een	

krot.	Zij	zijn	vaak	alles	kwijt	wat	ze	hadden.

Stichting	Amaidhi	zamelde	vanaf	dag	één	geld	

in	en	doet	dat	nog	steeds.	We	hebben	inmiddels	

4.700	euro	aan	noodhulp	gegeven.	Dat	geld	is	

deels besteed aan de reparaties aan het kinder-

opbouw	mogelijk	te	maken.	Het	gaat	om	het	

bouwen	van	hutten	voor	mensen	die	dakloos	zijn	

geworden	en	de	aanschaf	van	materialen	waar-

mee	mensen	hun	geld	kunnen	verdienen	(bijvoor-

beeld	verkoopkarretjes	of	verloren	gegaan	gereed-

schap).	Ook	moet	de	schade	aan	het	gebouw	van	

Karunalaya	nog	worden	hersteld.	

Donaties kunnen naar 

IBAN: NL76 RABO 0167 9446 81 van 

Stichting Amaidhi in Nijmegen, o.v.v. Hulp 

Overstromingen. Wilt u bij uw overmaking a.u.b. 

uw adres vermelden als u nog geen nieuwsbrief 

van onze stichting ontvangt?

Kijk	voor	het	laatste	nieuws	op	onze	facebook-

pagina.	En	kijk	ook	op	onze	website	waar	nog	veel	

meer	informatie	te	vinden	is,	waaronder	ook	film-

pjes	en	dagboeken	van	Sr.	Rexline	en	Paul	Sunder	

Singh:	www.amaidhi.nl

de	beschadigde	huizen	van	dalits	waren,	dat	92%	

van	de	verloren	veestapel	aan	dalits	toebehoorde	

en	dat	86%	van	de	oogstverliezen	voor	de	reke-

ning	van	dalits	kwamen.

Wat	de	zaak	nog	ernstiger	maakte	was	de	con-

statering	van	het	onderzoeksteam	dat	er	vele	ver-

halen	rondgingen	onder	de	ondervraagden	over	

discriminatie	bij	reddingsacties	en	hulpverlening,	

waarbij	families	en	dorpen	van	niet-dalits	naar	

verluidt	steun	ontvingen	van	de	regering	terwijl	

dalit-families	geen	hulp	ontvingen	hoewel	die	

het zwaarst waren getroffen. Dalits kregen geen 

toegang	tot	voedsel,	schoon	water	en	medische	

voorzieningen.

Ook	na	de	tsunami	werden	de	dalits	zo	zwaar	

gediscrimineerd.



‘JE VOELt JE ALS EEN kONING OF kONINGIN’
Onze bestuursleden Corrie en Jan 

Vincent zijn van 16 december 2015 tot 

5 januari 2016 in India geweest voor een 

reis langs de projecten. De meeste aan

dacht ging uit naar de nieuwbouwplan

nen van het kindertehuis van SIP. 

Maar ze beleefden ook de nasleep van 

de enorme overstromingen die Chennai 

hadden geteisterd. Tijdens hun bezoek 

aan het St. Thomas Hospital hielpen ze 

mee bij het uitdelen van noodhulp in de 

omringende wijken.

Hieronder een greep uit hun dagboek

aantekeningen.

 

“Op 18 december zijn	we	naar	St.	Thomas	

Hospital	gereden.	Zuster	Rexline	heeft	ons	ver-

teld	over	de	overstroming.	Ongeveer	1000	men-

sen	hebben	veiligheid	gevonden	in	het	zieken	huis	

en	eerste	hulp	ontvangen.	Zuster	Rexline	heeft	

ons	ook	meegenomen	naar	de	slums,	waar	de	

mensen	het	hardst	getroffen	waren.	We	heb-

ben	daar	emmers	uitgedeeld,	gevuld	met	een	

lungi	(omslagdoek	voor	mannen),	bedsprei,	

handdoek	en	sari.	Er	zijn	ook	voedselpakketten	

uitgedeeld.	Zuster	Rexline	heeft	alles	uit	de	kast	

getrokken om eerste hulp aan de getroffenen te 

geven.	Je	ziet	dat	ze	daar	van	geniet.	Dit	is	haar	

taak,	haar	missie,	haar	opdracht	van	God.	Een	erg	

inspirerende	vrouw.”.

De volgende dag bezochten Corrie en Jan Noori 

Saleem,	het	hoofd	van	het	kindertehuis	SIP	

Memorial	Home.	“We	zijn	een	kijkje	gaan	nemen	

bij	de	bouwgrond	voor	het	nieuwe	huis.	De	

grond	is	rustig	gelegen,	net	iets	buiten	het	dorp	

Cholavaram	tussen	de	rijstvelden.	Er	zijn	verschil-

lende	scholen,	een	ziekenhuis,	een	politiebureau,	

een	bushalte,	winkels,	etc.	Op	20	december	was	

het	World	Aids	Day.	Er	was	toen	bij	SIP	een	bij-

eenkomst	voor	hiv-geïnfecteerden	die	getroffen	

waren	door	de	overstroming.	Voor	hen	had	SIP	

een	hulppakket	met	kleding	en	voedsel.	Die	pak-

ketten hebben we samen met Noori en haar staf 

uitgedeeld.	Na	de	bijeenkomst,	hebben	we	een	

bezoek	gebracht	aan	de	kinderen.”	Corrie	en	Jan	

speelden	met	de	kinderen	en	gaven	hen	armban-

den	en	horloges	cadeau.	Voor	Noori	was	er	een	

fototoestel	waarmee	ze	de	activiteiten	van	SIP	

kan	vastleggen.	

Op 22 december reden Corrie en Jan door naar 

PT	Parru	naar	de	Don	Bosco	English	Medium	

School.	“De	kinderen	kwamen	aangestormd	

op het moment dat we het terrein opreden. 

Geweldig,	je	voelt	als	een	koning	of	koningin,	

zoals	je	daar	onthaald	wordt.	We	hebben	cadeau-

tjes	uitgedeeld	en	foto’s	gemaakt.	Het	was	erg	

leuk om met de meisjes samen te zijn. Ze zingen 

en	dansen	en	weten	niet	van	ophouden.”	In	PT	

Parru	steunt	Amaidhi	via	een	aantal	Nederlandse	

scholen	en	sponsorouders	de	Engelstalige	lagere-

schoolopleiding	van	50	meisjes.	Die	opleiding	

wordt	verzorgd	door	franciscaanse	zusters.	

Na enkele dagen PT	Parru	ging	de	reis	op	29	

december	verder	naar	Kamalapuram	naar	het	

St. Joseph’s	Hospital.	“Ook	hier	weer	een	grootse	

ontvangst	door	zuster	Leo	Josephine	en	zuster	

Elizabeth	in	hun	spiksplinternieuwe	zusterhuis.	

Het	zag	er	allemaal	prachtig	uit.	Zuster	Elizabeth	

heeft	ons	alles	laten	zien,	het	huis,	de	tuin,	het	

ziekenhuis.	Een	schat	van	een	mens.	

Op	30	december	in	de	morgen	zijn	we	bij	het	

zusterhuis opgehaald door de health workers en 

onder een baldakijn begeleid naar het zieken-

huis.	Daar	was	een	officiële	ontvangst	door	deze	

gezondheidswerkers.”	De	gezondheidswerkers	

vervullen	een	belangrijke	rol	in	de	dorpjes	rond	

Kamalapuram:	ze	leren	mensen	over	hygiëne	en	

verwijzen	ze	door	naar	het	ziekenhuis	en	ze	delen	

medicijnen uit. In Kamalapuram runnen de fran-

cisaanse zusters een kliniek en een kostschool 

voor	meisjes.	Aan	de	kliniek	zijn	de	health	wor-

kers	verbonden.	Zij	krijgen	een	vergoeding	voor	

hun	werk	van	Amaidhi.

“Op 31 december zijn we teruggereden naar 

Chennai,	naar	het	St.	Thomas	Hospital	waar	we	

de	laatste	dagen	van	ons	verblijf	hebben	gesla-

pen.	Op	2	januari	gingen	we	terug	naar	Noori.	

We	namen	stap	voor	stap	het	contract	nogmaals	

door.	Het	bouwplan	is	nog	niet	klaar,	dat	heeft	

toch iets meer tijd nodig. Maar wij hebben wel de 

indruk dat ze behoorlijk aan de weg timmeren. 

Zij hebben alle officiële zaken in gang gezet. De 

bouwtekening	is	bijna	klaar.	De	bouwvergunning	

wordt	aangevraagd.	Ze	zijn	bezig	offertes	aan	te	

vragen,	een	opzichter	te	zoeken.	En	ze	houden	

fund-raising-activiteiten	om	het	bedrag	dat	ze	

te	kort	komen	voor	de	bouw	bijeen	te	krijgen.	

Uiteindelijk hebben wij en Noori het contract 

ondertekend	en	hebben	we	symbolisch	een	zware	

granieten	kei	overhandigd,	als	symbool	voor	het	

vele	zware	werk	wat	nog	gedaan	moet	worden	

voor	de	realisatie	van	de	bouw.”	Het	contract	is	

een	intentie-overeenkomst	waarin	Amaidhi	geld	

toezegt	voor	bouw	mits	SIP	een	goed	bouwplan	

levert.	

“Op 4 januari namen	we	’s	morgens	afscheid	van	

zuster	Rexline	en	de	andere	zusters.	De	lege	kof-

fers	waren	weer	gevuld	met	cadeautjes.”	

Corrie en Jan stapten op 5 januari weer op het 

vliegtuig	huiswaarts.



In het reisverslag van Jan en Corrie Vincent 

is het al ter sprake gekomen: er lijkt nu toch 

een doorbraak te zijn in het nieuwbouwplan 

voor een kindertehuis. Noori Saleem van SIP 

en Amaidhi hebben hier al jaren plannen voor, 

maar het project stuitte op de nodige hobbels.

Zo	was	er	een	bouwlocatie	die	niet	voldeed	aan	

de	voorwaarden	van	Amaidhi.	Nu	is	er	wel	bouw-

grond	die	voldoet:	dichtbij	scholen	en	medische	

voorzieningen,	een	noodzaak	voor	kinderen	die	

vaak	de	dokter	moeten	zien.	

Daarom hebben Corrie en Jan namens Amaidhi 

een	intentie-overeenkomst	getekend	voor	de	

bouw	op	deze	locatie	iets	ten	noorden	van	de	

stad Chennai. 

Voor	de	aankoop	van	deze	grond	wist	SIP	zelf	

geld	in	te	zamelen.	En	Noori	blijft	bezig	met	extra	

fondsenwerving.	Zodra	we	een	solide	bouwplan	

hebben	ontvangen	van	SIP,	kan	Amaidhi	het	defi-

nitieve	groene	licht	geven.	

NIEUWBOUW 
kINDErtEHUIS 
StUk DICHtErBIJ

ENGELSTALIG

Het project in PT Parru, meisjes die een 

Engelstalige opleiding krijgen, kende het 

afgelopen jaar vier afvallers. De meisjes haak

ten af vanwege uiteenlopende redenen. 

Zo	trouwde	één	meisje	en	verhuisde	een	ander	

meisje.	Inmiddels	zijn	alle	opengevallen	plekken	

weer	opgevuld.	Er	zijn	nu	weer	51	gesponsorde	

meiden.	Pas	geleden	meldde	zich	nog	een	nieu-

we	sponsorouder.	Er	zijn	natuurlijk	altijd	meer	

sponsorouders welkom. 

De	kosten	bedragen	140	euro	per	meisje	per	

jaar. Dat is wat hoger dan het bedrag dat de 

bestaande	sponsors	betalen,	vanwege	de	gie-

rende	inflatie	in	India	moeten	we	van	tijd	tot	tijd	

helaas	de	bijdragen	verhogen.	Wie	een	meisje	

onder	zijn	hoede	neemt,	verplicht	zich	acht	jaar	

op	rij	te	steunen	(het	jaarlijkse	bedrag	blijft	dan	

hetzelfde). Zo weten we zeker dat de leerlinge 

haar school kan afmaken. Met de bijdrage wordt 

zowel	het	lesgeld	als	de	kosten	van	boarding	

(kost	en	inwoning)	betaald.

Op	deze	school,	wordt	in	het	Engels	lesgegeven.	

Dat	is	belangrijk	om	later	een	betere	vervolgop-

leiding	en	baan	te	vinden.

tASSENPrOJECt 
kArUNALAYA 
Karunalaya zet zich in voor de slachtoffers 

van de overstroming. Maar daarnaast gaat 

het andere werk van de organisatie ook door. 

Ze zet zich in voor vrouwenzelfhulpgroepen, 

gezinnen die langs de straat wonen (pavement 

dwellers) en straatkinderen.

Voor	het	zestiende	jaar	op	rij	zorgt	Amaidhi	dat	

de	straatkinderen	die	Karunalaya	opvangt,	maar	

ook	de	kinderen	van	de	pavement	dwellers	en	

kinderen uit arme gezinnen uit de sloppenwijken 

een	schooltas	met	boeken,	schriften	en	pen-

nen	krijgen.	Jaarlijks	delen	de	medewerkers	van	

Karunalaya	500	schoolrugzakken	uit.	

Al die jaren zamelen kinderen die in de Beuningse 

Corneliuskerk	het	vormsel	doen	geld	in	voor	die	

rugzakken.	Ook	dit	jaar	doen	ze	dit	weer	en	de	

eerste	inzameling	bracht	al	meer	dan	900	euro	

op.	Echt	een	geweldig	resultaat!	En	dan	moet	

de tweede inzameling nog komen. De kinderen 

die meededen aan het jeugdschaaktoernooi 

in	Millingen	aan	de	Rijn	zamelden	70	euro	in	

voor	dit	project.	Een	enorme	steun	in	de	rug	is	

afkomstig	van	kringloopwinkel	Vraag	en	Aanbod	

in	Wijchen.	Daar	mochten	we	1.000	euro	van	ont-

vangen	en	we	zijn	uitgenodigd	om	een	toelichting	

te	geven	op	ons	project	tijdens	de	uitreiking	van	

alle	sponsorbijdragen	in	Wijchen.	De	Stichting	

Historisch	Besef	Beuningen,	tenslotte,	doneerde	

eveneens	500	euro.

We	zijn	heel	blij	met	al	deze	donaties.	En	ze	zijn	

hard	nodig.	Allereerst	is	het	voor	de	kinderen	in	

India	heel	belangrijk	om	zo’n	tas	te	krijgen.	Het	

is een enorme stimulans om naar school te gaan. 

Maar	daarnaast	is	het	zo	dat	Wilde	Ganzen,	die	

dit	project	veertien	jaar	heeft	gesteund,	heeft	

besloten geen jaarlijks terugkerende projecten 

meer	te	financieren.	Daardoor	hebben	we	vanaf	

2014	het	project	moeten	inkrimpen.	Eerder	

werden	er	ook	schooluniformen,	schoeisel	en	

een trainingskamp gefinancierd. Dat kan nu niet 

meer.	Bovendien	neemt	het	aantal	kinderen	dat	

het	vormsel	doet	gestaag	af.	Daarom	heeft	de	

Corneliusparochie besloten nog maar eens in de 

twee	jaar	een	vormsel	te	houden.	Dat	betekent	

dat	het	volgende	vormsel	pas	in	2018	zal	plaats-

vinden.	Alle	bijdragen	zijn	daarom	welkom.	Dus	

wie	zich	geroepen	voelt….	

In	het	kindertehuis	verblijven	momenteel	45	kin-

deren.	Een	aantal	is	hiv-geïnfecteerd.	Een	aantal	

anderen	komt	uit	een	gezin	met	hiv-geïnfecteer-

den.	Voor	alle	kinderen	geldt	dat	ze	niet	thuis	

kunnen	worden	opgevangen.	SIP	geeft	de	kinde-

ren,	met	hulp	van	vrijwillige	begeleiders,	onder-

dak in een gehuurd gebouw. Ze wil graag een 

eigen	gebouw	waardoor	het	geld	voor	de	huur	ten	

goede	kan	komen	aan	andere	zaken.	Het	gebouw	

wordt ook groter dan het huidige onderkomen 

waardoor	er	meer	ruimte	komt	voor	de	kinderen.	

Corrie en Jan zijn sinds hun terugkeer weer 

volop	bezig	met	fondsenwerving	in	Nederland.	

Inmiddels	is	er	ongeveer	67.000	euro	beschik-

baar	voor	de	bouw.	We	hopen	dat	eind	dit	jaar	het	

nieuwe gebouw er zal staan.

ONDErWIJS VOOr 
DE tOEkOMSt

bouwterrein Kindertehuis SIP bij Chennai.
V.l.n.r.: Joe Tadeau, Jack Saravana, Corrie Vincent, 
Noori Saleem, Poon Gothai en Jan Vincent


