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CONTAINERPROJECT
STICHTINGEN TRYING DUTCHMAN
MADRAS
AMAIDHI

Hoe het allemaal begon

Jan van der Linden, lid van stichting Trying Dutchman, wist
de hand te leggen op de inventaris voor een bakkerij. Zo
ontstond het idee voor een leer-werkproject voor bakkers.
Met de bakkerijspullen kon geen volledige container worden
gevuld. Daarom zijn de andere leden van
Trying Dutchman, Simone en Piet Jans,
op zoek gegaan naar andere nuttige - met
name medische en verpleegkundige goederen om te verschepen naar
Chennai. Dat werd zo’n enorm succes dat er uiteindelijk
twee containers tot de nok toe gevuld richting India vertrokken.
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De Stichtingen
Stichting Trying Dutchman heeft het containerproject niet in
haar eentje op poten gezet. Het is een samenwerkingsproject
geworden van drie stichtingen. Ook stichting Madras en
stichting Amaidhi hebben zich ingezet voor het welslagen
van de ‘operatie containers’. Alle drie de stichtingen werken
op kleinschalige basis en proberen een direct contact tot
stand te brengen tussen
donateurs hier en projecten
in India.
Henk Kooij van stichting Madras is al twintig jaar actief in
India in diverse kleinschalige projecten, onder meer op het
gebied van medische zorg, scholing, alternatieve energievoorziening (zonne- en biogasenergie) en huisvesting.
Amaidhi is drie jaar actief en steunt projecten op het gebied
van gezondheidszorg, opvang van vrouwen met aids en
educatie. Trying Dutchman heeft tot doel het meewerken in
en opzetten van werkgelegenheidsprojecten in landen met
kansarme bevolkingsgroepen. Om dit te bereiken probeert
deze stichting kleinschalige activiteiten op te zetten om het
leef-, woon- en werkmilieu van de bevolking te verbeteren
in de ruimste zin van het woord.

DE STICHTINGEN

De ontvangers van de goederen
De meeste goederen in de containers zijn bestemd voor
het St. Thomas Hospital. Dit is een ziekenhuis van de
Franciscaanse zusters, onder de bezielende leiding van zuster
en dokter Mary Rexline. Dit ziekenhuis richt zich met name
op medische hulp aan de allerarmsten. Alle drie de stichtingen
onderhouden goede banden met sr. Rexline.
De bakkerij zou eigenlijk een plek krijgen in het vocational
training centre, de beroepsschool die Rexline in het dorp
Mugalivakkam heeft gebouwd. Daar worden nu onder meer
naai- en computerlessen gegeven. De stichting Trying
Dutchman wilde met behulp van de bakkerij-inventaris een
leer/werkproject in deze beroepsschool op poten zetten.
De voorzieningen in Mugalivakkam bleken bij nader inzien
echter niet toereikend te zijn voor de installatie van de bakkerijmachines. Zo ontbreekt de benodigde krachtstroom (360 Volt)
en liggen er ook geen gasleidingen. Daarom is in
onderling overleg besloten
de bakkerij-inventaris te
schenken aan de technische
school van Don Bosco. De contactpersoon van Henk Kooij
en van stichting Amaidhi aldaar, de pater-Salesiaan Gerard,
zal ervoor zorgdragen dat de bakkerij toch voor een
leer-werkproject wordt ingezet, zoals oorspronkelijk was
voorzien. Verder ontvingen het St. Thomas Hospital en
Gerard de volgende goederen: hoog/laag bedden, een
behandeltafel, looprekken, steriel materiaal, bandages, zeep,
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rolstoelen, krukken, leesmonitoren, leeslampen, incontinentiemateriaal, lampen armaturen, knuffelbeesten, etc.

Pater Gerard heeft ook andere goederen uit de containers
ontvangen. Met steun van Henk Kooij’s stichting Madras is
Gerard bezig met de bouw van een bejaardenhuis even buiten
Chennai. Daarvoor is onder meer sanitair meegenomen in de
containers. Het tehuis is bedoeld voor de bejaarde inwoners
van het lepradorp dat Gerard elders in Chennai runt. Het eerste
gedeelte ervan is inmiddels geopend.
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Tenslotte is een ander klein deel van de goederen geschonken
aan het Zonta Resource Center. Dit is een opvanghuis voor
ex-prostituées met aids dat wordt gerund door een afdeling
van de internationale vrouwenorganisatie Zonta. De bewoonsters krijgen er een dak boven hun hoofd. Maar ze ontvangen
ook medische verzorging en houden zich bezig met het
vervaardigen van eenvoudig handwerk. De producten die ze
maken worden ten bate van het Resource Center verkocht.
Zonta ontving uit de containers enkele bedden, een behandeltafel, een doos knuffelbeesten, een harmonium en diverse
medische goederen.
Opzet en verantwoording van het project
De inhoud van de twee containers - goederen met een
gewicht van 14.000 kilo - is gratis ter beschikking gesteld.
De spullen waren afkomstig van thuiszorginstellingen,
ziekenhuizen, verpleeghuizen, particulieren, stichting De
Keilbout en stichting ‘Reik elkaar de hand’. Het inladen
van deze spullen en het vervoer naar de standplaats van de
containers was een gigantisch karwei. Dat werd voor het
grootste deel geklaard door Simone en Piet Jans en de
vrijwilligers van Reik elkaar de hand. Die laatste stichting
nam ook de logistiek voor haar rekening.
De containers vonden een plaatsje bij bouwbedrijf Van der
Linden in Sint-Michielsgestel dat de inpakkers met raad en
daad bijstond. Transportbedrijf Van Schijndel uit
Sint-Michielsgestel vervoerde de containers gratis naar de
haven van Rotterdam.
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OPZET EN
VERANTWOORDING
VAN HET PROJECT

Stichting Amaidhi
heeft het vervoer van
de containers naar
India geregeld en heeft voldoende fondsen hiervoor weten te
werven. Zo stelde stichting Katholieke Noden 2.500 gulden
beschikbaar. Een ander fonds, dat anoniem wenst te blijven,
legde het nagenoeg het gehele resterende bedrag op tafel.
Stichting Madras heeft de twee containers gekocht.
De bedoeling was om deze in India bij Don Bosco achter
te laten en er kleine werkplaatsjes van te maken. Dat plan
mislukte omdat voor het in India laten van de containers
veel extra geld moest worden betaald. Daarom zijn de
containers teruggestuurd naar Nederland.
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Voor de financiële verantwoording, z.o.z.

1

Simone Jans (Stichting Trying Dutchman) labelt de bakkerij.
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De containers vonden een plaatsje bij bouwbedrijf
Van der Linden in Sint-Michielsgestel dat de inpakkers
met raad en daad bijstond.
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Piet Jans (links) en Gé Imming (rechts) van Stichting Trying
Dutchman leggen de laatste hand aan het inpakken van beide
containers.

4+5 Transportbedrijf Van Schijndel uit Sint-Michielsgestel
vervoerde de containers gratis naar de haven van Rotterdam.
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Financiële verantwoording
Geschat budget d.d. 1 augustus ’99:
1 Aanschaf 2 containers bij Schouten Containers bv.

ƒ4.000,00

2 Transport naar laadplek St. Michielsgestel

ƒ 300,00

3 Transport- en overige kosten van laadplek naar Chennai ƒ 3.237,50
4 Stelpost/onvoorzien
- verzekering (0,5 % van de waarde van het vervoerde)
- extra transportkosten binnen Nederland
(Nijmegen-St. Michielsgestel, Breda-St. Michielsgestel,
Nuland-St. Michielsgestel)
- behandelingskosten haven Chennai

ƒ 1.000,00

Totale projectkosten

ƒ 8.537,50

Reeds betaald door Stichting Madras

ƒ 4.300,00

(Dit zijn de kosten onder punt 1. en punt 2.)
Nog te financieren

ƒ 4.237,50

Definitief kostenoverzicht:
1 Aanschaf 2 containers

ƒ4.000,00*

2 Transport naar laadplek St. Michielsgestel

ƒ 300,00*

3 Transport- en overige kosten van laadplek naar Chennai ƒ 4.263,60
4 Douanekosten, liggeld en transportkosten in Chennai ƒ 4.348,00
(Rs. 90.536,- = $ 2.100)
Totaal

ƒ 8.611,60

(zonder het door stichting Madras betaalde, zie *)

Ook het vervoer via Vitesse viel uiteindelijk ƒ1.026,10 duurder
uit dan begroot. Door de donaties die Trying Dutchman
mocht ontvangen en het aanboren van de eerdergenoemde
fondsen zijn we in staat geweest het tekort op de begroting
op ƒ800,- na sluitend te krijgen. We proberen dit gat nog te
dichten. Lezers van deze nieuwsbrief die zich aangesproken
voelen, kunnen een bijdrage storten op rekeningnummer
47.00.22.124 (ABN/Amro, Nijmegen) van Stichting
Amaidhi, Horstacker 12-41, 6546 ED Nijmegen onder
vermelding van ‘containerproject’.
Amaidhi heeft de ontbrekende kosten voorgeschoten.
Slotwoord
Uitvoering van het project heeft de drie stichtingen veel
voldoening gebracht. Het is fantastisch om te zien hoeveel
mensen en instanties zich willen inzetten voor hulp aan
onze vrienden in India. Ook de reacties van die vrienden in
Chennai waren hartverwarmend om mee te maken.
Zij kunnen de goederen - waarvan vele niet of niet in die
kwaliteit in India zijn te krijgen - zeer goed gebruiken. Hun
dankbetuigingen in het kader hiernaast spreken boekdelen.
In die zin is het project meer dan geslaagd.
Maar we hebben ook veel geleerd van dit project. Met name
over de bureaucratie en corruptie in India. De drie stichtingen
zijn eensgezind tot de conclusie gekomen dat een toekomstige
containerzending op deze manier niet zinvol is.
De kosten zijn daarvoor te hoog.

SLOTWOORD
Betaald via fondsenwerving

ƒ 7.811,60

Nog te financieren

ƒ 800,00

Henk Kooij en Amaidhi-leden Kees Hoovers en Peter Deurloo
hebben in India de inklaring en het uitladen van de containers
begeleid. Daarbij zijn ze op een aantal onverwachte problemen
gestuit die niet alleen voor veel vertraging zorgden (het heeft
een kleine maand geduurd eer de containers eindelijk bij het
St. Thomas Hospital arriveerden) maar ook voor de nodige
extra kosten.

FINANCIËLE
VERANTWOORDING

De stichtingen hadden
vantevoren voor
‘onvoorziene uitgaven’ een post van ƒ1.000,- in de begroting
opgenomen. Dat bedrag was gebaseerd op de extra kosten,
die Stichting Amaidhi maakte bij een eerdere containerzending
in 1996. Toen bracht St. Thomas Hospital de stichting
ƒ500,- in rekening voor 1 container. Nu bleek echter dat het
ziekenhuis indertijd, uit dankbaarheid, niet alle kosten heeft
doorberekend. Daarmee viel de bodem uit onze berekening.
Overigens zijn door bemiddeling van sr. Rexline, sr. Nirmala
en Sumathi de extra kosten toch nog ‘relatief laag’ gehouden.
Uiteindelijk zijn we in India op een extra kostenpost van
ƒ4.348,- gestuit.

Aan het eind van deze nieuwsbrief willen wij iedereen die
heeft bijgedragen aan het slagen van ons project van harte
danken. De spontaniteit en grote inzet van alle betrokkenen
die vrijwillig hun steentje bijdroegen, was hartverwarmend.
Al die mensen en instellingen die geld, goederen en ideeën
hebben geleverd, zijn goud waard. We hopen ook in de
toekomst op jullie steun te mogen rekenen.
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To all the Friends and Benefactors
Dear friends,
Loving and prayerful greetings from
St. Thomas Hospital. This is first to
inform you that we heve received goods
from the containers for our hospital.
Really we are thankful to you for the
same. In fact we have given few things
to some of our dispensaries. The
materials that you have sent are very
useful for the hospital. We want to
show our gratitude by our daily prayers
for you and all your family members.
Many poor people are benefited by your
generous donations in the hospital and
also in the villages through Health
Education Project.
Once again I do thank you sincerely
for your love, concern and for your
continuous support to us.

Yours sincerely,
Dr. Sr. Rexline

Dear friends,
Warmest greetings to you all!
It is wth love and gratitude that we
acknowledge the receipt of a number of
articles and items, for use in our
Jeeva Jyothi Illam - Home for the Aged,
that had been brought to Chennai in two
containers from Holland. God bless you
and the dear members and donors.
We are pleased to know that these gifts
have been made possible through the
efforts of the Madras Foundation, the
Trying Dutchman Foundation and the
Amaidhi Foundation. While expressing
our gratitude to every individual
responsible for these gift items that
we have received, we pray to God to
bless everyone of you. We assure you of
our prayers.
We are aware that your foundations have
been working, without fanfare and
publicity, for the welfare of the poor
and the needy in the Third World
Countries. God Bless your efforts to
serve ‘the least among His people.’

6 Sumathi en sr. Nirmala voerden de onderhandelingen met de Indiase
douane. Zij slaagden erin de extra kosten ‘relatief laag’ te houden.
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With every good wish,
Fr. N, Gerard

Het openen van de containers in India door Kees Hoovers
(Stichting Amaidhi).

8 Henk Kooy van Stichting Madras (links) en Sr. Rexline van het
St. Thomas Hospital (rechts).
9 In slechts één dag werd in de conferentiezaal van het
St. Thomas Hospital door Henk Kooy en Kees Hoovers
alle goederen gesorteerd.
10 Henk Kooy van Stichting Madras en pater-Salesiaan Gerard.
11 De met HIV-virus besmette vrouwen van het Zonta Resource Centre
zijn blij met ‘het toetje’, de knuffelbeesten.

Dear Friends,
We thank you for your continued
interest in out Home, where we care for
Women living with HIV. Most of all, we
appreciate your visits to Madras and to
Pallavaram (where the home is located)
and for keeping in contact with us.
Your visits and your kindness are
enjoyed by the residents of the Home.
Due to your empathy for them, you
have interested other people and
organisations in our efforts.
And in the meantime, you have gifted
hospital beds, an examination table,
sterile materials, a wheelchair and a
harmonium for the Home! We are really
grateful to you for your tireless
efforts to make the lives of these
women living with HIV, more comfortable.
Most importantly, you have shown them
that you care.
We will definitely use all the good
things you have donated and the
harmonium will be a means of recreation
and pleasure. Thank you!
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Yours sincerely,
Janaki Krishnan, Zonta

