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StichtingEN Trying Dutchman,
Madras en Amaidhi
Amaidhi heeft de kosten voor het
slaan handen inéén. vervoer voorgeschoten. Inmiddels

Website
Sinds kort beschikt Amaidhi over een
eigen website:
http://www.amaidhi.demon.nl
Hierop is in het kort te lezen waar de
stichting voor staat en welke projecten
ze uitvoert. De internetpagina’s zijn uitgevoerd in een Nederlandstalige en een
Engelstalige versie en zijn voorzien van
foto’s en mogelijkheden tot ‘doorklikken’
naar andere relevante sites en e-mail
adressen. De site is gratis gebouwd door
Eef Merkelbach en Mathieu van Wezel.
Zij zullen Amaidhi ook steunen door de
stichting een zogeheten zip-drive ter
beschikking te stellen met een schijf
waarop de hele website is opgeslagen.

Containers
Samen met ‘Stichting Trying
Dutchman’ en ‘Stichting Madras’
heeft Amaidhi twee containers
aangeschaft en gevuld met een
bakkerij-inventaris en een hele hoop,
vooral medische, hulpgoederen.
Deze zijn nu onderweg naar
St. Thomas Hospital en Zonta
Resource Centre in Chennai en
zullen daar uitgeladen worden door
Henk Kooij (stichting Madras),
Kees Hoovers en Peter Deurloo
(beiden stichting Amaidhi).
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Zonta
De vrouwenorganisatie Zonta
Chennai heeft besloten geen
investeringen meer te doen in het
huidige gebouw waar de hiv-besmette
ex-prostituees worden opgevangen.
Ze vinden het onverantwoord om
een zeer groot bedrag te besteden
voor het bouwen van een extra
verdieping (met ziekenzaaltje en
werkplaats) op een gehuurd gebouw.
De huurbaas kan immers de huur
opzeggen, waarna de investering
weggegooid geld zou blijken te zijn.

Vandaar dat er plannen zijn een
nieuw Resource Centre te bouwen
waarbij het geld dat door Amaidhi
is ingezameld (ƒ 30.000,-) wordt
aangewend om de twee eerdergenoemde ruimtes te bouwen.
Dit geld staat overigens nu nog
steeds ‘in de wacht’ op onze
bestuursrekening in Nederland.
Tijdens het verblijf van onze
bestuursleden in India hopen we
meer te weten te komen over de
bouwplannen van Zonta.

Jaarrekening

Zoals hierboven is te lezen, gaan Kees en Peter
enkele weken naar India. Daar krijgen ze eind
september gezelschap van Janine van Rennes en
Peter Rosemeyer. Deze Amaidhi-bestuursleden
gaan een half jaar wonen in de internationale
leefgemeenschap Auroville, een stuk ten zuiden
van Chennai. Ze onderzoeken de mogelijkheden
om zich permanent in India te gaan vestigen.
De vier bestuursleden zullen tijdens hun verblijf
het afgesloten project in Kolapakkam evalueren
(gezondheidsvoorlichting en vrijwilligersnetwerk),
zich informeren over de voortgang van de bouw
van een nieuw Zonta Resource Centre en zich
oriënteren op nieuwe projecten.

Colofon
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
Peter Deurloo en Dylia Hunsche,
Horstacker 12-41, 6546 ED Nijmegen.
E-mail: amaidhi@amaidhi.demon.nl
✆ 024 - 377.35.20

Peter Deurloo/
Dylia Hunsche
✆ 0315 - 684.338
Kees Hoovers
✆ +32-(0)3 - 237.44.80 Janine van
Rennes/Peter
Rosemeyer)
ABN/AMRO-bank, Nr. 47.00.22.124
▲

Stichting Amaidhi geeft financiële steun aan
ontwikkelingsprojecten in Zuid-India, met
name rond de stad Madras.
Hoe werkt Amaidhi?
• Amaidhi steunt kleinschalige projecten
• Amaidhi geeft geld voor lokale intiatieven in
India
• Amaidhi kent geen overheadkosten: het
werk wordt verricht door vrijwilligers die
administratie- en reiskosten uit eigen beurs
betalen
• Amaidhi houdt zijn donateurs op de hoogte
van het verloop van projecten via een
regelmatig verschijnende nieuwsbrief.
• Amaidhi investeert in structurele hulp op
het gebied van armoedebestrijding,
gezondheidszorg en onderwijs.

▲

Na ons bezoek aan India zal er weer een nieuwsbrief
verschijnen, indien mogelijk in combinatie met de brief
over het verloop van het containerproject.

Bezoek aan India

▲

Accountantskantoor Walgemoed in Amsterdam heeft
Amaidhi een grote dienst bewezen door gratis onze eerste
jaarrekening op te maken. De sponsor van onze nieuwsbrieven, Moerman Verzekeringen, heeft ons in contact
gebracht met Walgemoed. De belangrijkste gegevens uit
de jaarrekening worden aan de achterzijde van deze
nieuwsbrief vermeld.

bestaat er goede hoop dat deze
kosten (ruim ƒ 4.000,-) grotendeels door enkele fondsen zullen
worden vergoed.
Na het verblijf van Kees en Peter in
India in september/oktober zal er
in een gezamenlijke nieuwsbrief
van de drie stichtingen verslag
worden gedaan van het containerproject. Voor degene die zich
aangesproken voelt: giften voor dit
project (en volgende containerzendingen) kunnen worden
overgemaakt op onze bestuursrekening o.v.v. ‘Containerproject’.

Poitevareen!

( = tot ziens in Tamil)

De navolgende kosten zijn door de bestuursleden voldaan:
Oprichtingskosten
Kosten inschrijving stichtingenregister van de Kamer van Koophandel

Overige kosten
Drukkosten nieuwsbrief

Het tweede project waar de stichting zich op richt is de uitbreiding van een opvanghuis voor hivprostituées in Madras. De stichting wil dit opvanghuis ondersteunen bij de bouw van een kleine
uitbreiding. De vrouwenorganisatie Zonta die de opvang runt, wil een extra ruimte bouwen. Die
moet plaats bieden aan een ziekenzaaltje en een werkplaats. Stichting Amaidhi wil een aantal
activiteiten, met name fondswerving en informatiewerving gaan organiseren via contactpersonen.

De in 1998 gemaakte projectkosten bestonden uit:
Vergoedingen voor vrijwilligers voor het vrijwilligersproject en gezondheidsvoorlichting,
uitgevoerd door het St. Thomas Hospital in Chennai en zijn school voor verpleegkundigen
Besteding van de acties van de parochianen van de Corneliusparochie te Beuningen
Besteding van de acties van de docenten van Scholengemeenschap Serviam Sittard

LASTEN
Projectkosten
In het armste deel van het dorp Kolapakkam, ‘the colony’ genaamd, steunt Amaidhi een project
van de St. Theresa of Child Jesus School of Nursing. Deze school is verbonden aan het St. Thomas
Hospital in Madras. Het project richt zich op samenlevingsopbouw en gezondheidsvoorlichting.
Het moet een fundament leggen voor eventuele latere ontwikkelingsprojecten.

Voor het project hulp aan een opvanghuis voor ex-prostituees met AIDS in Chennai zijn gelden
bijeengebracht via onder meer de verdubbelingsregeling van Stichting Wilde Ganzen en een
financiële toezegging van ontwikkelingsfonds ICCO. De gelden zullen pas worden overgemaakt
als de Indiase counterpart (Zonta Chennai) haar bouwplannen geheel heeft afgerond.

Vooruitontvangen giften, opgenomen onder de kortlopende schulden

OPBRENGSTEN
Giften
In het boekjaar ontvangen giften:
Stchting Wilde Ganzen
Eenmalige eindejaarsgift van de Stichting Haella te ‘s-Gravenhage
Opbrengst Benefietconcert onder de naam ‘Een lied voor leven’
Vergoeding Moerman Adviesgroep voor drukken nieuwsbrief
Overige
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570,68,638,-

200,-

2.448,1.863,950,5.261,-

1998

ƒ 21.300,ƒ 1.000,ƒ
1.710,ƒ
200,ƒ 7.499,ƒ 31.709,ƒ- 26.248,ƒ
5.461,-

1998

ƒ 29.960,-

PASSIVA
RESERVERINGEN VOOR PROJECTEN
Vooruitontvangen giften inzake projecten

Niet uit de balans blijkende vordering
De stichting kon na afronding van de projecten nog een bedrag van ƒ 1.105,58 uitgekeerd krijgen
van Stichting Wilde Ganzen/Ikon voor een bijdrage in de algemene kosten.

ƒ 29.960,-

31-12-’98

ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
ING Bank N.V., rekening-courant
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