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CYCLOON 
TREFT ONZE 
PROJECTEN
In december 2016 raasde 

cycloon Vardah over 

Chennai en eiste 16 doden. 

St. Thomas Hospital,  

Karunalaya en het opvang-

huis SIP werden hierdoor 

getroffen. 

Bij St. Thomas Hospital vernietigde de cycloon 

de vier zonnepanelen die voor heet water zorgen, 

evenals de zonneboiler op het Home for old Aged 

in de wijk Chembarambakkam. Op beide locaties 

werden van een aantal gebouwen de daken zwaar 

beschadigd. Bomen raakten ontworteld en sloe-

gen delen van de muur en het hek weg. 

Omgevallen bomen veroorzaakten eveneens 

schade bij het opvanghuis voor straatkinderen 

van Karunalaya. Ramen, de muur om het terrein 
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een beschadiGde hut in de buurt van Karunalaya 

en het hek werden vernield. Bij het tehuis voor 

HIV-geïnfecteerde kinderen van SIP raakte een 

watertank beschadigd. 

Stafleden van de drie projecten hebben voedsel, 

kleding, kookspullen en andere levensbehoeften 

uitgedeeld aan de inwoners om hen heen en ook 

onderdak geboden. Rondom Karunalaya hadden 

75 families ernstig te lijden doordat de metalen 

platen op hun hutten waren weggewaaid of kapot-

geslagen. 

Met particuliere donaties aan Amaidhi hebben 

we een nieuwe watertank van 91 euro  bekostigd 

voor SIP. Wilde Ganzen heeft de wederopbouw 

van St. Thomas Hospital/Home for old Aged en 

Karunalaya een flinke impuls gegeven via een 

meerwaarde premie:  bij elke euro die donateurs 

aan Amaidhi schonken, voegde Wilde Ganzen 

vijftig cent. 



vervolg van voorpagina WATER-
OPVANG 

VOOR 
ST. THOMAS 

HOSPITAL

Amaidhi onderzoekt de mogelijkheden voor de 

bouw van een buurtsupermarkt (minimarket) 

bij Karunalaya. Karunalaya komt op voor de 

rechten van vrouwen en zwerfkinderen en wil 

nu ook beroepsoriëntatie van straatjongeren 

combineren met maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO).

Vijf tot vijftien straatjongeren van 15 tot 18 jaar 

kunnen hier jaarlijks stage lopen als winkelbe-

diende, magazijn- en kassa medewerker. De jon-

geren krijgen ook theorielessen, een certificaat na 

afloop en er wordt voor gezorgd dat ze absoluut 

geen kinderarbeid zullen verrichten (vandaar de 

minimumleeftijdsgrens).  

Doelen van dit project zijn: 

1. Door het leren van een beroep zullen de jonge-

ren meer zelfvertrouwen krijgen (‘I am some-

body’), zich een plaats veroveren in de maat-

schappij  en een betere toekomst voor zichzelf 

creëren. Buurtvrijwilligers Henri Balachandran 

en mrs. Shailaja begeleiden de jongeren vrijwil-

lig, net als Bakiam, de vrouw van leidingge-

vende Paul Sunder Singh. 

MINISUPERMARKT 
ALS BEROEPS
ORIËNTATIE

beschadiGinGen bij Karunalaya door de cycloon

een WinKelstraat in chennai

2. Buurtbewoners kunnen hier boodschappen 

doen en raken meer bewust van de proble-

matiek van straatjongeren. Ze zullen echter 

tegelijk ervaren dat zwerfjongeren een beroep 

kunnen leren, net als hun eigen kinderen. 

Hopelijk zullen vooroordelen zo plaatsmaken 

voor maatschappelijke acceptatie.

3. Na het eerste jaar is de verwachting dat de win-

kel ook inkomen voor het opvangcentrum zal 

gaan genereren (duurzaamheid), waardoor dit 

meer op eigen benen komt te staan.

4. Deze minimarket krijgt ook een thuisbezorg-

service, een nieuw initiatief in deze buurt. 

Sinds begin 2017 is intensief overleg gaande  

met stafleden van Karunalaya over een busi-

nessplan, begrotingen en andere aspecten. 

Peter en Dilia onderzoeken tijdens hun pro-

jectbezoek mei 2018 de haalbaarheid van dit 

plan. Voor dit project is 52.600 euro nodig. 

Stichting Overal heeft al 10.000 euro gedo-

neerd en Boeken Steunen Mensen 2.000 euro 

evenals een genereuze donateur in Rijssen, 

waarvoor hartelijk dank! Amaidhi heeft al een 

groot bedrag bijeen en is met Wilde Ganzen in 

overleg over een meerwaardepremie van 50%. 

We houden u op de hoogte, u kunt dit op onze 

website op de pagina van Karunalaya volgen.

Zo konden we uiteindelijk een bedrag van 

6.671 euro aan St. Thomas Hospital schenken en 

2.679 euro aan Karunalaya. 

Speciaal  vermeldenswaard zijn de forse bijdra-

gen van kerkgangers van de Corneliuskerk van de 

XXIII-parochie en de bijdrage van Ad Hunsche. 

Dank aan alle donateurs en aan Wilde Ganzen!

Door de wereldwijde klimaatveranderingen wordt 

ook (Zuid)India meer en meer getroffen door 

natuurrampen. Dit gebeurde telkens, vreemd 

genoeg,  in de maand december. In 2004 over-

spoelde de tsunami de wijken aan de oostkust in 

Chennai,  in 2015 overstroomde de rivier waar-

door hele wijken in heel Chennai dagen onder 

water stonden en de cycloon veroorzaakte in 2016 

veel schade.

zonneboiler op het daK van st. thomas hospital



vlnr zuster prudentia, asha en arocKiam 

WATER-
OPVANG 

VOOR 
ST. THOMAS 

HOSPITAL
voorbeeld van een 

onderGronds Water-
opvanGbeKKen bij 

st. joseph’s hospital in 
Kamalapuram

De Thomasstichting voor Bouwprojecten vier-

de dit jaar haar 25-jarig jubileum. Zij nodigde 

daarbij Indiase zusters uit.

 

De Thomasstichting bestaat uit gepensioneerde 

architecten die de bouw van scholen, ziekenhui-

zen en andere voorzieningen van de Franciscan 

Sisters of St. Joseph begeleiden.  We hebben 

eerder prettig met hen samengewerkt  bij de 

bouw van een wateropvangsysteem en keuken bij 

St. Joseph’s Hospital. 

Architect Anne Reijenga stelde tijdens zijn laat-

ste projectbezoek voor Amaidhi een verslag op 

over de vernielingen aan de zonnepanelen en 

BEZOEK INDIASE 
ZUSTERS AAN 
NEDERLAND

daken waarvoor we hem erg dankbaar zijn. Ter 

ere van dit jubileum brachten moederoverste sr. 

Arockiam, sr. Prudentia, verantwoordelijk voor 

financiën en sr. Asha, architect, een bezoek aan 

de Thomasstichting. 

Tijdens deze bijeenkomst hielden de zusters inte-

ressante voordrachten over hun werkzaamheden. 

Amaidhi onderzoekt of er een mogelijkheid 

is een wateropvangbekken bij St. Thomas 

Hospital te realiseren. Dit complex bestaat uit 

een ziekenhuis, polikliniek, apotheek, verblijf 

voor personeel,  school voor verpleegkundigen 

met  hostel en een klooster met kapel. 

Per dag verbruiken het ziekenhuis en bijge-

bouwen duizenden liters water. Helaas kan St. 

Thomas Hospital maar drie maanden per jaar 

water uit zijn eigen waterpvoorraad putten. Dus 

negen maanden per jaar moet het water kopen. 

Dat dit al jaren een enorme kostenpost is, spreekt 

voor zich. De Indiase regering heeft opvangbek-

kens voor moessonwater verplicht gesteld. 

Dit armenziekenhuis is een private clinic, dus 

afhankelijk van giften en kleine bedragen van 

patiënten, niet van overheidssubsidies. Omdat de 

meeste grond bebouwd is en het dak al bezet met 

zonnepanelen, moet een bassin ondergronds wor-

den gebouwd. Dit is een erg grote onderneming 

en Amaidhi zoekt hierbij aansluiting bij andere 

organisaties qua expertise en medefinanciering.  

Verder was het heel fijn de zusters en bestuurs-

leden van de Thomas Stichting te ontmoeten en 

werden we overstelpt met cadeau’s.  Amaidhi 

gaat binnenkort met de Thomasstichting om de 

tafel zitten om toekomstige samenwerking te 

bespreken.



Durga Bhavani Yakasiri, een van de sponsormeisjes van Paulus Mundial, 

acht jaar geleden met haar ouders en vlak voor haar eindexamen.



Voor de 17e keer zijn er 500 schooltassen 

gekocht voor het schooljaar 2017-2018. 4.892 

euro had  Karunalaya nodig om deze tassen 

met pennen en schriften aan te schaffen. 

Ze zijn bestemd voor de straatkinderen van het 

opvangcentrum zelf,  kinderen van de dakloze 

families op de stoep en arme vissers in de buurt. 

Enkele fondsen, andere organisaties en acties van 

vrienden maakten dit mogelijk.  

Dankzij de Stichting Paulus Mundial uit Wijchen 

hebben zij acht jaar lang Engelstalig onderwijs 

gehad waardoor hun kans op een vervolgoplei-

ding veel beter is  (vergeleken met onderwijs 

in de taal Telugu die in Andhra Pradesh wordt 

gesproken). 

Twee meisjes stopten dit jaar helaas met school 

omdat hun ouders, vaak dagloners, elders gingen 

werken. Hun Nederlandse sponsors zijn ingelicht. 

Amaidhi selecteert voor dit sponsorprogramma 

juist de armste meisjes, vaak uit eenoudergezin-

nen of gezinnen met zieke ouders. 

Drie nieuwe meisjes zijn aangenomen waardoor 

het totale aantal nu 37 bedraagt. De sponsor-

EERSTE MEISJES 
AFGESTUDEERD 

ouders in Nederland en Amaidhi financierden 

met 6.483 euro de schoolkosten. Ook kregen de 

twee weesmeisjes in het project een schooluni-

form.

Vrienden van ons bestuurslid Nathalie de Haan 

doneerden 700 euro ter gelegenheid van de 

bruiloft van Nathalie met haar partner Nine 

Miedema. We zijn heel blij dat dit geld is gedo-

neerd aan de Don Bosco school. Door inflatie 

rijzen de kosten jaarlijks en dit kan Amaidhi niet 

telkens opvangen omdat we met sponsors een 

jaarlijks vast bedrag sponsorgeld hebben afge-

sproken. Kinop Foundation doneerde wederom 

geld, dit keer 1.500 euro.  Haar bestuurslid Ton 

durGa bhavani yaKasiri vlaK voor haar eindexamen

In april 2017 zijn de eerste zestien meisjes afgestudeerd in grade 10 op de 

Don Bosco English Medium school in Tamil Nadu. Gefeliciteerd! 

SCHOOLTASSENPROJECT VOOR 17E KEER SUCCESVOL

tweedehands tassen verfraaid en verkocht tijdens 

de Koningsmarkt en de Beuningse Lentefeesten. 

Hiermee verdienden ze 700 euro. Peter Freijsen 

en Helma Hafkamp hebben tijdens een bene-

fietconcert 601 euro opgehaald voor de school-

tassen van 2018-2019. Ook de collecte van de 

Corneliuskerk wordt hieraan besteed. Wilde 

Ganzen droeg ook bij aan deze actie. Allemaal 

hartelijk dank!

Ieder jaar wordt het lastiger om dit geld bijeen te 

zamelen. Het wordt moeilijker nieuwe fondsen 

te vinden. Vandaar dat we blij zijn dat er al een 

klein bedrag gereserveerd kan worden voor de 

actie van 2018-2019 (dit was een verzoek van de 

Corneliuskerk). Eind oktober berichtten we via 

Facebook dat enkele schooltassen in Moskou zijn 

beland: het voetbalteam van Karunalaya vertegen-

woordigde India hier in de internationale Games 

for Street Children ‘The future depends on you’. 

Reis- en verblijfskosten werden gesponsord door 

een Indiase organisatie.  

Stichting van Leek doneerde 2.351 euro 

en de Hazewinkel Foundation 1.500 euro. 

Schaakvereniging Millingen bracht tijdens het 

Tinnen Roos Toernooi 105 euro bijeen. Op 15 

december 2017 werd er zelfs 130 euro op het 

schaaktoernooi ingezameld. Kringloopwinkel 

Vraag en Aanbod Wijchen gaf 500 euro.  

Ardi van Oosterhout, Thea Rutten van de vorm-

selwerkgroep van de Corneliuskerk (Johannes 

XXIII-parochie) hebben samen met anderen 

het Karunalaya-voetbalteam vertreKt 
naar mosKou voor de Games for 
streetchildren met amaidhiruGzaKKen

Bennink bemiddelde hiervoor. Dat geld wordt 

ook aan het opvangen van de stijgende kosten 

besteed. Bedankt! 

Omdat Amaidhi niet alle kosten van het school-

geld jaarlijks kan betalen hebben we besloten 

geen nieuwe meisjes meer aan te nemen in ons 

sponsorprogramma. 37 is een mooi aantal.



Noori Saleem van het kinderhuis van SIP heeft de begane grond van het 

nieuwe onderkomen dit jaar gebouwd. Ze zoekt nu naar extra fondsen 

voor de bouw van de eerste verdieping.

KINDERHUIS SIP 
HET BEGIN IS ER

de uitreiKinG van de 
cheques bij booKs4life 
nijmeGen. helemaal rechts 
onze bestuursleden corrie 
en jan vincent.

We hebben dit jaar voor de bouwactiviteiten 

28.938 euro overgemaakt. Ook eerder doneerde  

Amaidhi hier al geld voor. Het restant dat we nog 

in kas hebben, wordt pas naar India overgemaakt 

als het SIP is gelukt om de eerste verdieping te 

financieren. We hebben goede hoop dat dit gaat 

lukken. Het is Noori ook gelukt geld te krijgen 

van een Amerikaanse donor. Daarmee heeft ze 

het land gekocht waar het huis verrijst. 

Books4life Nijmegen, tweedehands boekhandel 

voor het goede doel, heeft 1.900 gedoneerd voor 

de kindvriendelijke inrichting van de eerste ver-

dieping van het nieuwe huis. Bij het toekennen 

van dit bedrag ging Amaidhi de strijd aan met 

twee andere goede doelen. Omdat wij de meeste 

stemmen konden winnen, kregen we 1.900 euro. 

De andere projecten kregen respectievelijk 1.800 

en 1.700 euro.



Sissende Druppels 

Door plaats en tijd waarin ik ben geboren, heb ik 

alleen maar welvaart gekend. Ik groeide op in een inte-

rieur waar schoonheid nog letterlijk werd genomen. 

Ongebreidelde poetsdrift stond in hoger aanzien dan 

goede smaak. Schaamteloos hing mijn moeder een 

huilend hertje naast een gipsen Mariabeeld waarbij 

een nepkaarsje flakkerde. Een getordeerde planten-

standaard en drie nutteloze bijzettafeltjes waren de 

stille getuigen van onze nieuwe rijkdom die uiteraard 

wekelijks werd afgestoft. In de boekenkast kwamen 

boeken te staan. Kloeke delen van de Nederlandse 

Boekenclub, gebonden in nepleer met goudopdruk. Ik 

herinner me titels als  De jodin van Toledo en  Het gif 

van de papaver.

De kolenkachel maakte plaats voor een oliegestookte 

en nog later voor centrale verwarming. De rij boeken 

werd groter en na een maagbloeding ging mijn tot 

rust gedwongen vader ze uit pure verveling zelfs 

lezen. Als kind dacht ik dat iedereen leefde zoals wij. 

Met van alles genoeg, met voedsel dat we móesten 

opeten. Pas later, toen de televisie het middelpunt 

van iedere huiskamer werd, zag ik uitgemergelde 

kinderen met grote ogen en bolle buiken. Die hadden 

honger, het gevoel dat wij hadden als we uit school 

kwamen rennen, maar dan veel erger, zo werd gezegd. 

Hongersnoden, natuurrampen, oorlogen, ze dender-

den in zwart-wit door onze daarvoor zo vredige woon-

vertrekken. Op de eerste ontzetting volgde al snel 

berusting. Zo zat de wereld nu eenmaal in elkaar.

Zaterdag bezocht ik een bijeenkomst waar vertegen-

woordigers van verschillende goede doelen lieten 

zien waar ze mee bezig waren in India, Afrika en 

Moldavië. Het gaf een huiveringwekkend beeld van 

de toestand in de wereld. Maar ik zag ook mensen 

met veel enthousiasme vertellen over wat ze hadden 

bereikt. Opgelapte rijwielen verschepen waardoor 

kinderen wél naar een ver weg gelegen school kunnen, 

een veilig tehuis bouwen voor kinderen met het hiv-

virus, dagelijkse maaltijden voor eenzame, straatarme 

ouderen. Sissende druppels op een gloeiende plaat. 

Spetters van hoop in een oceaan van ellende.

Ik leef mijn hele leven al in welvaart. De boeken die ik 

heb vergaard zal ik nooit meer allemaal kunnen lezen, 

de platen die ik heb gekocht zal ik nooit meer allemaal 

kunnen draaien. Als ik alles wat ik heb verkoop kan ik 

misschien een paar mensen in Moldavië helpen, mis-

schien een beetje van de ongelijkheid opheffen. Maar 

zelfs dat doe ik niet. Ik kom niet verder dan opschrij-

ven wat ik heb gezien. Ik weet niet eens waarom.

Bas van der Hoeven.

Hij bezocht de prijsuitreiking bij 

Books4Life waar Amaidhi 1.900 

euro mocht ontvangen.



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 en alle 

donaties gaan voor honderd procent 

naar de projecten

• 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 en Dilia Deurloo, Corrie en Jan 

Vincent, Juus van Haaren, Nathalie de 

Haan, Ine Kruijdenberg

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. Eveneens veel dank aan 

accountantsbureau BDO, Jan Tuijp en 

Catherine de Wit, die gratis onze jaarreke-

ning verzorgen. 

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN

Wilde Ganzen steunt onze projectenWWW.AMAIDHI.NL

St JoSeph’S hoSpital in Kamalapuram

ontving ook dit jaar geld voor medicijnen en een 

vergoeding voor de health workers, die werken als 

ziekenverzorgden in de dorpen rond de kliniek. 

Hiervoor maakte Amaidhi 2.323 euro over. Er zijn 

tien gezondheidswerkers (health workers) actief die 

aan huis met name de Dalits (kastelozen) verzorgen. 

De medicatie, verbanden en andere verpleegkundige 

materialen werden gefinancierd met geld dat nog 

over was van een grote gift uit 2016 van ZWO van 

de Ontmoetingskerk uit Rijssen.   

KORTKORTKORT 
gaf inzicht in het fondsenwerven op lokaal niveau.  

Sr. Leo Josephine  en sr. Selvi namen hieraan deel 

namens St. Joseph’s Hospital en Vasantha Kumar 

namens Karunalaya.  

‘Mobilising support’ behandelt ‘claimstaking’: 

het opvragen van subsidies bij de lokale, regio-

nale overheid. Sr. Susmitha namens St. Thomas 

Hospital, Vansantha Kumar en Manuel Price vanuit 

Karunalaya en sr. Selvi van St. Joseph’s Hospital 

volgden deze cursus. 

uitSlag ‘gouden ganS’ wedStriJd

Herinnert u zich het nog? Onze oproep om op ons 

te stemmen in de wedstrijd de Gouden Gans die 

Wilde Ganzen uitschreef? Amaidhi heeft meege-

daan met het project  ‘wederopbouw Karunalaya’. 

Eind 2015 overstroomde de rivier de Adyar grote 

delen van Chennai. Veel mensen raakten hun mid-

delen van bestaan kwijt evenals kook- en slaapspul-

len. Hun hutjes en ook het opvangcentrum zelf 

waren erg beschadigd.  Samen met Wilde Ganzen 

konden we hierin steun bieden.  U heeft met velen 

op ons gestemd, waarvoor hartelijk dank. Amaidhi is 

geëindigd op plaats 20 van de 111 deelnemers.

tWitter: @amaidhi1  

KijK ooK eens op onze facebooKpaGina: zoeK op 
stichtinG amaidhi

wilde ganzen en Smile foundation india

hebben de handen ineengeslagen en cursussen 

fondsenwerving in India zelf georganiseerd.  

Change the Game Academy verstrekt deze 

cursussen wereldwijd vanuit het idee om de 

verantwoordelijkheid voor fondswerving weer terug 

te leggen bij  de hulpvragende organisatie in het land 

zelf. Amaidhi deelt dit standpunt en is dankbaar 

dat onze partners hieraan kunnen deelnemen.                                                                                                                                    

Via deze cursussen worden tools aangereikt om een 

fondsenwervingsplan te maken, nieuwe donoren te 

benaderen (en niet alleen eerdere bevriende gevers), 

informatie gegeven over pr etc. ‘Local fundraising’ 


