
STEMT U OOK?
Geef Straatjongeren Karunalaya een kans

Stichting Amaidhi is door het fonds Wilde 

Ganzen uitgenodigd mee te doen aan een wed-

strijd. Dit is de Gouden Gans. Aan De Gouden 

Gans doen 111 kleine ontwikkelingsorganisa-

ties in Nederland mee. Na 3 weken campagne 

voeren staat Amaidhi op plaats 12 van de 111 

deelnemers, dus we maken een kans indien er 

nog meer mensen op ons stemmen.

Iedereen kan via zijn computer stemmen op deel-

nemers. Ook een professionele jury brengt haar 

stem uit. 

We doen mee met het project ‘Wederopbouw 

Karunalaya’. Elders in deze nieuwsbrief leest u 

hoe Wilde Ganzen en Amaidhi de handen ineen-

geslagen hebben om Karunalaya te ondersteunen 

na de overstromingen. 

Leidinggevende Paul Sunder Singh van 

Karunalaya loopt al jaren rond met het plan een 

winkeltje te starten. Als wij de Gouden Gans win-

nen – een prijs van 10.000 euro – willen we die 

besteden aan deze ‘minimarket’. Die zal gaan 

dienen als stageplaats voor de straatjongeren om 

het beroep van winkelbediende, magazijn- en kas-

samedewerker te leren. 

Niemand zal hier salaris ontvangen; de jongeren 

worden begeleid door de staf van Karunalaya en 

vrijwilligers uit de buurt. Dit vergroot de eigen-

waarde van de jongeren (‘I am somebody’), 

buurtbewoners zullen hier boodschappen doen 

en worden zo meer bewust van de problema-

tiek van straatjongeren. Over enkele jaren zal 

de opbrengst hiervan kunnen bijdragen aan het 

opvangcentrum zelf. Vier vliegen in één klap.
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Stem alstublieft op ons door naar de website

https://www.goudengans.nl/

te gaan, kies onder ‘zoek’ ‘Wederopbouw 

Karunalaya’ of ga direct naar: 

https://www.goudengans.nl/amaidhi/

dv/informatie. 

Na nog een mail met Wilde Ganzen ontvangt 

u bericht dat uw stem is bevestigd (anders is 

uw stem helaas niet geldig.) 

De straatjongeren van Karunalaya hebben 

namens India dit jaar 2 keer met succes meege-

daan aan internationale wedstrijden: de Street 

Child Games en de International Street Soccer 

Championship.

De atletiekwedstrijden van de Street Child Games 

vonden in Rio de Janeiro plaats. Daar sleepten 

de Karunalaya-kids zilver en brons in de wacht. 

In oktober werd het International Street Soccer 

Championship in Jakarta gehouden. Het team 

versloeg hier Palestina en Nieuw Guinea. 

Op Karunalaya’s website kunt u lezen dat er veel 

aandacht van tv en kranten was voor deze voor-

malige zwerfkinderen. Bijzonder is dat enkele 

medaillewinnaars hun stem laten horen voor een 

groter publiek en zo aandacht vragen voor de 

rechten van straatjeugd. 

Zie http://www.karunalaya.in

STRAATKINDEREN 
VALLEN WEER IN 
DE PRIJZEN  



EEN TAS 
VOOR 
EEN TAS

schoolkinderen krijgen hun tas 
van Karunalaya

In 2017 zal er geen vormsel zijn vanwege de 

terugloop van het aantal vormelingen. Het vol-

gende vormsel is pas weer in 2018. Dit bracht 

Ardi van Oosterhout (lid van de vormselwerk-

groep) op het lumineuze idee om op een andere 

manier geld in te zamelen. Zij vraagt of u nog 

bruikbare tassen heeft. Die kunnen Ardi en de 

andere leden van de werkgroep dan verfraaien en 

verkopen ten bate van de straatkinderen. Haar 

telefoonnummer: 024-6774509.Tassen kunt u 

ook bij Peter en Dilia inleveren (zie het colofon). 

Alvast hartelijk bedankt!

Dit jaar heeft Amaidhi ten bate van Karunalaya 

1.669 euro van de Corneliuskerk ontvangen. 

Daarnaast ontvingen we ook 4.635 euro van de 

Willem Meindert de Hoopstichting, 1.000 euro 

van Vraag en Aanbod (Kringloopwinkel Wijchen), 

500 euro van Stichting het Historisch Besef 

Beuningen en 70 euro van Schaakvereniging 

Millingen. Waarvoor hartelijk dank!

WEDEROPBOUW DOOR 
REXLINE EN PAUL AFGEROND
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden, 

boden dr. sr. Rexline van St Thomas Hospital 

en Paul Sunder Singh van Karunalaya met 

hun teams noodhulp aan de slachtoffers van 

de overstromingen. Ook ons opvanghuis SIP 

liet zich niet onbetuigd in de hulp aan buurt-

bewoners. Aan de noodhulp van St Thomas 

Hospital en Karunalaya droegen enige fond-

sen bij. Beide projectpartners verleenden ook  

wederopbouwhulp.  Ook daarvoor ontvingen 

wij steun van enkele fondsen.                 

                                                                                                               

Zo schonk de Projectcommissie van Emmaus 

Bilthoven 1.750 euro. Samen met bijdrage van 

Amaidhi kon de bouw van een personeels-

verblijf worden betaald. Dit werd gebouwd in 

het Home-for-old-aged van sr. Rexline dat als 

een buurtcentrum fungeert en hulp bood aan 

mensen uit de overstroomde wijken. Dr. Rexline 

meldde tevens dat veel kinderen van de arme 

R.C.M. School alle schoolspullen hadden verlo-

ren. De regering heeft hierop schoolboeken en 

schriften vergoed. Veel kinderen waren echter 

ook verstoken van schooluniformen en in India 

is een schooluniform verplicht anders wordt 

je niet in de klas toegelaten. Daarop heeft De 

Gebroeders van den Boschstichting met een gift 

van 5.000 euro, aangevuld met een bedrag door 

Amaidhi,  de aanschaf van 845 schooluniformen 

bekostigd. Voor 320 leerlingen van Primary school 

en 525 kinderen van Higher/secondary school.                                                                                                                               

Samen met Wilde Ganzen heeft Amaidhi voor een 

bedrag van 20.000 euro de wederopbouwhulp 

van Karunalaya bekostigd. Wilde Ganzen gaf een 

bonus van 50% op het door ons ingezameld 

bedrag. Er zijn nieuwe bestaansmiddelen van 

gekocht voor buurtbewoners: 5 naaimachines,  

10 handkarren, 25 etenskarretjes en materialen 

voor 5 suikerrietverkopers. 300 dakloze families 

die op straat bivakkeren kregen lakens, 10 fami-

lies huishoudelijke benodigdheden en 10 families 

ontvingen een nieuw dak en muren voor hun 

onderkomen. Ook de beschadigingen aan het 

opvangcentrum werden vergoed. We zijn al deze 

fondsen erg dankbaar!

Zoals bekend zamelt de Corneliuskerk 

van de Johannes XXIII parochie in 

Beuningen ieder jaar geld in voor 

500 schooltassen met inhoud voor 

Karunalaya. Hierdoor kunnen de straat-

kinderen van het opvangcentrum zelf en 

kinderen van de daklozen en vissers uit 

de buurt naar school. Dit jaar werden er 

ook 150 uniformen en 150 paar schoe-

nen gekocht.

Met veel enthousiasme zetten de vormselwerk-

groep, pastoor Harrie van Doorn en de vormelin-

gen zich al 16  jaar hiervoor in. Helaas is pastoor 

van Doorn met emeritaat gegaan. We zullen hem 

erg missen en bedanken hem hierbij van harte 

voor zijn inzet! 

De bouw van het personeels-
verblijf bij het Home for old 
aged in volle gang 



Amaidhi is door Zending Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingshulp (ZWO) gekozen als goed 

doel voor 2016. ZWO gaf ons 12.638 euro voor 

het beter toerusten van de verloskamer. Er is 

een nieuw verloskundig bed, lamp, echo en 

andere verloskundige materialen gekocht. Het 

geld wordt tevens besteed aan verbanden, 

spuiten en naalden, tests, een airconditioner 

en analysator voor lichaamscellen.

Ook is er hulp voor de 12 gezondheidswerkers, 

een soort ehbo’ers en ziekenverzorgenden die de 

dorpen intrekken. Zij ontvangen medicijnen om 

uit te delen, voorlichtingsposters over hygiëne en 

moeder- en kindzorg, krukjes en nieuwe medicijn- 

en materiaaldozen. 

Een warm bad was het in de Ontmoetingskerk in 

Rijssen; we werden hier zondag 16 oktober zeer 

ZWO GAAT VOOR 
ST. JOSEPH’S HOSPITAL  

de pooja-ceremonie bij de start van de bouw

gastvrij ontvangen. In de kerk mochten we iets 

vertellen over ons project St. Joseph’s Hospital. 

Sr. Leo Josephine en de gezondheidswerkers 

verlenen hulp aan de dalits, de onaanraakbaren 

(vroeger ‘paria’s’ genoemd) in de dorpen rond de 

kliniek in Kamalapuram. 

Die onaanraakbaren stonden ook centraal in de 

dienst in de Ontmoetingskerk. Dominee de Jong 

hield een geweldige, zeer inspirerende preek 

die terug te kijken is via de facebookpagina van 

de Ontmoetingskerk Rijssen. Het thema van de 

dienst was ‘kusje d’r op’, bijzonder omdat het om 

onaanraakbaren gaat die veel Indiërs uit andere 

kasten niet willen aanraken maar die juist deze 

zorg van st. Joseph’s Hospital hard nodig heb-

ben. Bedankt!

Toen het fundament was gelegd en Noori en haar 

team verdere stappen wilden gaan zetten in de 

bouw, bleek dat de aannemer niet over de vereiste 

papieren beschikte. Het kostte enige tijd maar nu 

is er een nieuwe aannemer vol goede moed ver-

der gegaan met bouwen. Amaidhi heeft  voor die 

tweede fase in de bouw 16.852 euro overgemaakt. 

Dat is een deel van het geld dat door bestuurs-

leden Corrie en Jan Vincent ingezameld is.

Het is mooi om te merken dat Noori en haar staf 

vooruitgang boeken en ons steeds op de hoogte 

houden van het wel en wee van de kinderen in het 

tehuis. 

Juus, ons bestuurslid is deze zomer op bezoek 

geweest. Corrie en Jan waren er eind 2015, begin 

2016. Door Juus’ bezoek kregen we  informatie 

over de andere sponsoren van SIP. Zo’n bezoek 

van  bestuursleden is ook nodig; voor de goede 

verstandhouding en om nadere informatie te 

vergaren die via mail vaak moeilijk boven tafel is 

te krijgen.   

SIP NU ECHT GESTART 
MET BOUW In april dit jaar is begonnen met het leggen de fundering voor het nieuwe kinder-

tehuis. Een feestelijke gelegenheid waarbij de fundamenten gezegend werden 

met een pooja. Ook vond er in het voorjaar een feest plaats om Indiase donoren 

te bedanken en nieuwe aan te trekken. Inmiddels ligt de fundering er en wordt er 

verder gebouwd.

sr. Leo Josephine 
verleent zorg



COLOFON
EErstE sponsor-mEisjEs in ExamEnklas

Het Amaidhi sponsorproject telt nu 52 meisjes uit 

straatarme gezinnen die met steun van Nederlandse 

sponsors, een Engelstalige opleiding krijgen. In april 

2016 zijn er voor het eerst meisjes  aan hun examen-

jaar in grade 10 begonnen. Dit is dus ook hun laatste 

jaar van sponsoring aangezien sponsoring 8 jaar 

duurt. De sponsoring start in grade 3. 

Dit plaatste ons voor een onverwachte moeilijk-

heid. Deze leerlingen krijgen extra les, waardoor de 

schoolgelden dubbel zo hoog zijn. Met onze spon-

sorouders zijn wij voor 8 jaar lang een vast bedrag 

overeengekomen omdat we niet jaarlijks een ander 

bedrag kunnen noch willen vragen.Gelukkig was de 

Stichting Paulus Mundial, die deze 18 meiden onder-

steunt, bereid een extra steentje bij te dragen. Daar 

zijn we heel blij mee. Henk van Haeften en Richard 

Binnendijk bedankt! 

De Don Bosco school ziet zich ieder jaar geconfron-

teerd met hogere kosten. Ook de inflatie eist zijn tol. 

De staf van de school is dankbaar voor alle donaties 

waarmee we kunnen bijdragen. Amaidhi is nu een 

fonds aan het vormen voor de komende jaren om 

deze extra kosten van het examenjaar te helpen dek-

ken. Kinop Foundation, na bemiddeling van haar 

bestuurslid Ton Bennink, deed al een flinke duit in 

het zakje en doneerde 3.000 euro. Hartelijk dank! 

De laatste jaren heeft India een inhaalslag gemaakt 

wat betreft het aantal kinderen dat naar school 

gaat. Toch gingen er eind 2015 nog steeds 38 miljoen 

van de 208 miljoen kinderen tussen 6 en 13 jaar niet 

naar school (cijfers van de Verenigde Naties).  Dit 

zijn vooral dochters van Dalits, de groep van kaste-

lozen. Veel meiden worden thuis gehouden om te 

werken.

GEtrouwd

Bestuurslid Nathalie de Haan is in juli getrouwd met 

haar partner Nine Miedema. Dit was het sein voor 

vrienden van het bruidspaar om een goede daad te 

verrichten: ze zamelden ruim 700 euro in die het 

paar graag aan een onderwijsproject wil besteden. In 

de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover.

imprEssiE rEis van juus van HaarEn 

Bestuurslid Juus van Haaren en zijn moeder Timo 

hebben de projecten in de zomer bezocht. Juus 

merkte toen hoe belangrijk het is om een netwerk op 

te bouwen en contacten op te doen (zie ook het arti-

kel over SIP). Het wannakum (welkom) was overal 

heel hartelijk en uitgebreid, naar Indiase traditie. 

Wachten, veel wachten is een ander aspect van de 

Indiase realiteit dat hij bij sr. Rexline ervaarde. Het 

is vaak moeilijk je in te leven in een andere cultuur; 

continu dien je je verwachtingen bij te stellen; in 

India loopt altijd alles anders.  Bijzonder leuk was 

het om te zien hoe enkele boys van Karunalaya zich 

ontwikkeld hebben en aan hun toekomst werken. 

Juus verbleef eerder een half jaar bij Karunalaya en 

reisde daarna door Oost-Azië.  

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 Deurloo en Dilia Hunsche

De Kluijskamp 12-71, 6545 JK Nijmegen

T 024 - 377 35 20   E info@amaidhi.nl

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 accountantsbu-

reau BDO, Jan Tuijp en Catherine de Wit, 

die gratis onze jaarrekening verzorgen.

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN

www.amaidhi.nl  -  twitter: @Amaidhi1

Wilde Ganzen steunt onze projectenWWW.AMAIDHI.NL

KORTKORTKORT 

twitter: @amaidhi1  

Kijk ook eens op onze facebookpagina: zoek 
op Stichting Amaidhi

Juus van Haaren bezocht deze klas van de Don Bosco School.


