
Gloed à Deux is een duo bestaande uit Rudi Korthuis (zang) en haar partner Gerard Veltrop 

(gitaar). Ze spelen de prachtige luisterliedjes van de groep Gloed op 31 januari ten bate van het 

project Don Bosco School.
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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Rudi is een vriendin van Amaidhi. Ze bood al een 

jaar geleden aan om een keer een benefietoptre

den te doen voor ons. Op donderdag 31 januari, 

de Dag van de Poëzie, is het zo ver. Gloed past 

prima op die dag. De liedjes van Gerard Veltrop 

zijn vaak oorspronkelijk gedichten die door hem 

van een melodie zijn voorzien. Soms ontroerend 

of vertederend, dan weer grappig.

De Waalboog heeft Stichting Amaidhi de kapel 

aangeboden van zorgcomplex Joachim en Anna. 

De senioren die er wonen, kunnen het concert 

gratis bijwonen. Bezoekers van buiten betalen 10 

GLOED 
À DEUX 
VOOR 
INDIA

Rudi en GeRaRd zijn Gloed à deux

euro entree. Er staat ook een collectebus, Al het 

geld gaat rechtstreeks naar de Don Bosco School 

in P.T. Parru, Guntur. 

De kapel gaat open om 19.00 uur en het concert 

duurt tot 20.30 uur. In de pauze vertellen we iets 

over het werk van Amaidhi. Welkom allemaal! 

Zuster Joan, het nieuwe schoolhoofd van de 

Don Bosco school beschikt over een te klein 

budget voor de school . Naast het concert van 

Gloed schrijft Amaidhi daarom fondsen aan om 

de school te helpen. Lokalen zijn toe aan een 

schilderbeurt, kranen moeten worden vervangen, 

deuren gerepareerd, nieuwe elektriciteitsleidingen 

gelegd, kapotte tegels vervangen. Het computer

lokaal dat Amaidhi een aantal jaren geleden inge

richtte heeft een update nodig. Ook is er geen 

geld genoeg voor schriften en boeken. Het totale 

bedrag dat nodig is 6.557 euro. Waarschijnlijk 

krijgen we hierbij weer de ondersteuning van 

Wilde Ganzen die bij elke euro 50 cent zal voe

gen. Wilde Ganzen heeft eerder gezorgd voor 

computers en een goede uitrusting, meubilair en 

ventilatoren in 2014.



Zeven van onze sponsormeisjes uit de hoogste 

twee klassen hebben dit jaar met heel goede 

cijfers een overheidsexamen afgelegd. Ze kre-

gen een beurs en vervolgen hun opleiding op 

een regeringsschool, in klassen vergelijkbaar 

met 5 HAVO en 6 VWO. Daarmee zijn deze 

meiden uit het Amaidhi sponsorproject ver-

dwenen.

Een van de andere sponsormeisjes is verhuisd en 

nog een ander meisje is helaas overleden. 

Dit schooljaar 20182019 zijn er 24 meisjes die 

het schooljaar vervolgen en in april 2019 studeren 

7 meisjes af. In juni 2019 beginnen Sharkeetha 

en Praneetha, twee nieuwe leerlingen. Amaidhi 

streeft ernaar 20 meisjes in het sponsorpro

gramma te houden; dat betekent dat er nog voor 

1 extra meisje plek is in het komende schooljaar. 

Wilt u sponsor worden? Het bedrag dat een 

‘EXCELLENTE 
LEERLINGEN’ 

IN DE PRIJZEN

in plaats van deze muuR komt de winkel te staan

GeponsoRde leeRlinGen don Bosco school

ZWERFJONGEREN STARTEN HUN OPLEIDING

het Geld is oveRGemaakt 
waaRdooR in 2019 de BuuRt-
winkel van kaRunalaya 
weRkelijkheid Gaat woRden. 
zweRfjonGeRen Gaan hieR 
staGe lopen en deze ‘mini-
maRket’ moet ook wat Geld 
in het laatje BRenGen vooR 
het opvanGhuis. 

sponsor betaalt is 200, per 

jaar of 100, indien er een 

tweede sponsor mee betaalt: 

een familielid of vriend(in). 

U gaat de verplichting aan 

om een meisje 8 jaar lang 

te blijven sponsoren. 8 jaar 

lang Engelstalig onderwijs 

aan ‘onze’ Don Bosco 

school betekent dat een 

meisje meer kans heeft op 

een goede vervolgopleiding 

en daarna beter werk. Betere 

kansen dan bij onderwijs in 

het Telegu, de plaatselijke 

taal. Via een profiel, rap

porten, een kersttekening en 

foto’s wordt u als sponsor 

geïnformeerd.

Wilde Ganzen, Stichting Overal, Boeken 

Steunen Mensen, een anonieme donateur 

uit Rijssen en een erfenis hebben dit project 

bekostigd. Op dit moment worden de wet-

telijke documenten geregeld. Als een soort try 

out is Paul Sunder Singhs vrouw een winkeltje 

begonnen bij hun huis. Twee jongeren doen 

hier ervaring op en het winkeltje loopt als een 

tierelier. Dat geeft hoop voor de toekomst.



keRstvieRinG Bij kaRunalaya

Alweer voor de 19e keer wordt de schooltassen

actie voor het schooljaar 20192020 gevoerd. 

Vijfhonderd schooltassen met pennen, schriften 

en boeken worden dan uitgedeeld aan jongens en 

meisjes in het opvanghuis, kinderen van dakloze 

families die op de stoep wonen en kinderen uit de 

sloppenwijken. 

Wilde Ganzen steunt dit project als het met een 

duurzaam subdoel wordt gecombineerd.  

We onderzoeken of het haalbaar is de daken 

van de hutten in de sloppenwijk Ambedkar 

Nagar duurzaam te repareren. Een gulle gever 

uit Rijssen die eerder de shop steunde heeft 

€2000, gedoneerd voor deze daken. Hartelijk 

dank hiervoor! 

Vervanging van daken is moeilijk omdat er bin

nen de wijk geen overeenstemming is over 

een plan van aanpak. Er is vooral veel geruzie. 

Overeenstemming is voor ons wel een voorwaar

de: er moet draagvlak zijn; een vertegenwoordi

ging van bewoners die namens iedereen spreekt 

en besluiten neemt. We blijven hierover in overleg 

Een Amaidhi-bestuurslid bemiddelt voor 

SAVE Trust in Guntur die tal van projecten 

runt. Zo kwam ze ook bij Stichting Frangipani. 

Die droeg drie jaar lang 500 euro per jaar bij 

aan de opleiding van het slechtziende meisje 

Nagalakshimi Cheropalli. Twee Amaidhi-

bestuursleden betaalden de benodige reste-

rende 250 euro per jaar. 

In april is Nagalakshimi afgestudeerd als 

PABO-docent. 

Frangipani steunt dit schooljaar met 500 euro 

Deelip Nutakki, Hij zit in een schoolklas die te 

vergelijken is met 6 VWO. Een Amaidhisponsor 

SAVE 
TRUST

heeft het resterende bedrag betaald, waarvoor 

dank. Deelip heeft een orthopedische beperking 

aan zijn benen. Omdat deze jongen hoogbegaafd 

is, zoekt Amaidhi nog fondsen voor zijn vervolg

opleiding; een Bachelor die start in het jaar 2019

2020. 

Amaidhi is Frangipani eveneens dankbaar voor 

hun bemiddeling bij een anoniem fonds voor 

Venkat Sai, een jongen met hersenletsel. Hij kan 

drie jaar lang een ICTopleiding volgen. Het feit 

dat deze gehandicapte jongeren kunnen studeren 

betekent voor deze doorzetters: meer eigenwaar

de, respect van andere mensen, een goed beroep 

met een goed salaris, betere leefomstandigheden 

en een beter huis voor hun familie. 

De overheid in Andra Pradesh heeft banen

quota voor mensen met een handicap, van arme 

afkomst (scheduled caste of backward family) en 

vrouwen. Zo krijg je voorrang bij overheidsbanen. 

SAVE Trust begeleidt de studenten ook bij het 

zoeken van een baan. Amaidhi hoopt nog te kun

nen bemiddelen in fondswerving voor de hulp 

aan arme mijnwerkersfamilies die SAVE Trust 

geeft. 

met Karunalaya en zoeken als dit geen kans van 

slagen heeft, een werkbaar duurzaam alternatief. 

Amaidhi heeft voor de schooltassen opnieuw 

een bijdrage aangevraagd bij Stichting Vraag en 

Aanbod. Kinop Foundation die eerder de Don 

Bosco school steunde heeft 1500, gedoneerd 

voor de schooltassen. Hartelijk dank!  

Een gulle sponsor uit BenedenLeeuwen heeft 

samen met haar man €695, ingezameld tijdens 

een jubileum. Geweldig! 

HUN OPLEIDING

vlnR zittende peteR, dilia, venkat sai, dilip, naGalakshimi



COLOFON
Stichting Amaidhi geeft financiële 

steun aan ontwikkelingsprojecten in 

ZuidIndia.

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 1271, 

6545 JK Nijmegen

tel.: 024  377 35 20

email: 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.

Veel dank aan Anne en Bart van ontwerp

bureau Louman & Friso voor het opma

ken van de nieuwsbrief en website beheer. 

BDO Camps Obers voor het gratis opma

ken van de jaarrekening, bedankt!.  

De jaarrekening van 2017 en het jaar

verslag zijn via de website te bezoeken. 

Annette Plooy bedanken we voor het zoe

ken van fondsen op internet.

WWW.AMAIDHI.NL

Tekening Ganesha van 
Tom van Vliet (11jr) 
kampioen 
striptekenaar 2017 

collecte vooR kaRunalaya 

Op 24 februari om 19.00 uur is er een oecumenische 

viering in het Kerkje van Leur, van Balverenlaan 4 in 

Leur met collecte voor Karunalaya. Onze dank gaat 

uit naar het kerkbestuur, vooral naar Riet Kalkers. 

Het thema van de viering zal de zwerfkinderen van 

Karunalaya zijn. Zet in je agenda!

het nieuwe tehuis vooR kindeRen met aids en hiv 

van SIP in Chennai staat nog steeds in de steigers. 

De begane grond is in grove lijnen af. Amaidhi heeft 

8.078 euro overgemaakt voor de inrichting. Ook SIP 

is bezig met fondsenwerving. Een Nijmeegse sponsor 

doneerde ter ere van zijn afscheid bij Dedicon €500,- 

voor dit project. Hartelijk dank!

st. thomas hospital is verplicht zijn water- en 

afvalstromen te scheiden en te zuiveren en 

regenwater op te vangen. Ook wil het ziekenhuis 

zonnepanelen installeren. Voor dit alles is veel 

geld nodig dat dit armenziekenhuis niet heeft. 

Amaidhi wil dit project graag steunen. Offertes voor 

zonnepanelen en een aantal technische details zijn 

al aangeleverd. Momenteel wachten we op een 

allesomvattend plan. 

KORTKORTKORT 
opvolGinG zusteR leo josephine

Zuster Leo Josephine is niet langer leidinggevende 

van St. Joseph’s Hospital in Kamalapuram. 

Sr. Kumari, met dezelfde kwalificaties, is haar 

opgevolgd. Amaidhi geeft de kliniek geld voor 

medicijnen, verpleegkundige materialen en de 

onkostenvergoeding van de 10 health workers die 

ambulante basiszorg geven aan 20.000 arme 

mensen in 10 dorpen. 

BinnenkoRt zijn eR mooie tweedehands tassen  

via onze website te koop. Ze kosten 5 euro per stuk. 

U kunt aangeven aan welk Amaidhi project dit geld 

gegeven wordt. U kunt ook mooie tassen ter verkoop 

aanleveren.

we willen sjaak van de outlet heumen bedanken 

die wederom gratis cadeautjes beschikbaar stelde 

voor kinderen van de Don Bosco School: 300 

stickers. Medewerkers van de Agneskerk Lindenholt 

danken we voor de scapulieren. We overhandigen 

deze cadeaus tijdens een volgend projectbezoek.

twItter: @amaIdhI1  

KIjK ooK eens op onze facebooKpaGIna: zoeK op 
stIchtInG amaIdhI


