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NETWERKEN
IN INDIA

INDIA
MANIFESTATIE

Pak je agenda. Hij komt er weer aan, onze
jaarlijkse India Manifestatie. Op zaterdag 30
november heersen er weer Indiase sferen in
wijkcentrum De Klokketoren op de hoek van
de Muntweg en de Slotemaker de Bruïneweg

Het is een woord dat iedereen tegenwoordig in

in Nijmegen (tegenover het politiebureau).

de mond neemt: netwerken. Maar het geeft
precies aan wat wij als kleine stichting in India

Net als vorig jaar belooft het weer een geweldig

willen bereiken. We hebben vijf verschillende

spektakel te worden, een middag vol geluid, geur

projecten en de mensen die binnen die projecten

en kleur uit India. Van 14.00 tot 18.00 uur vinden

werken, kunnen veel van elkaar leren (en wij van

er doorlopend film-, video- en diavoorstellingen

hen). Daarom proberen we hen zoveel mogelijk

over Zuid-India en onze projecten plaats en is

in contact met elkaar te brengen.

er volop andere informatie over de projecten
van de stichting. Uiteraard worden er Indiase
snacks geserveerd.
Verder is er een uitgebreide markt met handwerk
uit India, voor een groot deelafkomstig uit de
ontwikkelingsprojecten zelf. Stemkunstenaar Peter
Freijsen zingt raga’s en maakt muziek op diverse

goede aan de kleermakersopleiding Chennai

Indiase instrumenten. Voor de markt hebben we

Tailoring Team in de sloppenwijk Kalyanapuram

tevens de restanten kunnen opkopen van de

in Chennai (Madras). We hopen voldoende geld

Indiase winkel Karma in Nijmegen. De eigenaars

bijeen te sprokkelen voor de aanschaf van drie

Willy en Loek Inez vertrekken deze maand naar

elektrische naaimachines. Die zijn bedoeld om

India en hebben hun winkel opgedoekt. Een deel

les mee te geven. Maar ze zijn ook een opstapje

van hun winkelvoorraad hebben ze aan Amaidhi

naar het naaibedrijf dat het Tailoring Team wil

geschonken. Daaronder prachtige stenen boed-

gaan starten. Dat bedrijf moet gaan zorgen dat

Die manier van werken begint nu steeds meer

dhakopjes en opengewerkte stenen beeldjes.

het project zichzelf over een aantal jaar kan

vruchten af te werpen. Zo is een lid van Brother

De opbrengst van de informatiedag komt ten

bedruipen.

Elizabeth Negi voor het kantoor van CSIM

Sigamani Animation Centre - de organisatie die
ons kleermakersproject Chennai Tailoring Team
beheert - in training bij het Centre for Social
Initiatieve and Management (CSIM). Onze vriendin
Elizabeth Negi is hoofd van deze organisatie die
managers traint voor maatschappelijke organisaties.
Ook medewerkers aan andere projecten die
Amaidhi steunt, proberen we te interesseren voor
de cursussen die CSIM aanbiedt, zodat ze hun
eigen organisaties kunnen professionaliseren. Dan
gaat het om het trainen van docenten, een betere
structuur voor de organisatie,
Lees verder op volgende pagina...

DO NOT WORRY...
Als in India iemand tegen je zegt dat iets no
problem (geen probleem) is, moet je op je tellen
passen. Dat betekent namelijk meestal dat er
onheil op komst is. Sommige artsen maken het
wel erg bont, zoals te zien op dit reclamebord in
Chennai. Do not worry (maak je geen zorgen)
staat erop. Al heb je aids of hiv, de dokter maakt
je beter.

NETWERKEN
IN INDIA

in een plattelandsgebied in Tamil Nadu. Wij zijn

willen we Rexline hiervan gebruik laten maken voor

door de geografie-professor, dr. Vasantha

de bouw van avondschooltjes voor huiswerk en

Kumaram, die dit onderzoek leidt, gevraagd om

bijles in de avonduren (tuition). Ook Paul Sunder

zijn buitenlandse denktank te worden. Het is

Singh van Karunalaya overweegt zijn nieuwe

geen theoretisch onderzoek, maar een project

opvanghuis voor straatkinderen via deze methode
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waarvan de boeren in het onderzochte gebied

te bouwen.

fondsenwerving en het starten van kleinschalige

meteen profiteren. Als hij zijn onderzoeksplan

Ten slotte ligt er een verzoek van Missie en

bedrijfjes. Elizabeth helpt sinds enige tijd ook bij

aanvaard krijgt, zal Amaidhi onder meer gaan

Jongeren op ons bureau. Deze organisatie in

het opzetten van zelfhulpgroepen van vrouwen in

bemiddelen bij de uitwisseling van onderzoekers.

Boxmeer laat jonge mensen voor enkele maanden

Kamalapuram, Andhra Pradesh, waar we steun

Ook zullen wij het project evalueren en controleren.

tot een half jaar kennismaken met ontwikkelings-

verlenen aan St. Joseph’s Hospital, de kliniek van

Onze stichting zal hierbij tal van nuttige contacten

projecten. Ze heeft gevraagd of Amaidhi ook van

sr. Nirmala. Paul Sunder Singh, die straatkinderen

in India opdoen en veel kennis verwerven over de

dit soort ‘meeleefplekken’ kan bieden. Diverse

opvangt in Noord-Chennai, is door Elizabeth

methoden van ontwikkeling van een gemeenschap.

projecten die wij steunen, hebben al positief

uitgenodigd bij CSIM te komen werken als docent

Ook hier dus weer een netwerk dat zich verder zal

gereageerd op deze mogelijkheid. Dat betekent

mensenrechten. Amaidhi bracht beiden met

vertakken.

wellicht een bredere horizon voor de Nederlanders

elkaar in contact.

Daarnaast proberen we een verbinding te maken

die op bezoek gaan, maar ook voor de projecten

Via Elizabeth Negi zijn we ook terechtgekomen bij

tussen het tuitionproject van sr. Rexline (St. Thomas

die hen ontvangen.

een project waarvoor Amaidhi nu eens niet betaalt,

Hospital) en Mae George, een civiel ingenieur die

Maar in ons netwerk blijven jullie, de donateurs,

maar waarvan we wel de vruchten kunnen plukken.

een goedkope manier van bouwen heeft ontwikkeld.

onze basis. Want zonder jullie kunnen we niets van

Het gaat om een toegepast wetenschappelijk

Deze bouwwijze is gebruikt voor het nieuwe Zonta

de grond krijgen. Bedankt dus voor jullie hulp in

onderzoek naar de ecologie en leefomstandigheden

opvanghuis voor hiv-geïnfecteerde vrouwen. Nu

het afgelopen jaar!

ST. JOSEPH’S HOSPITAL
GEADOPTEERD

netwerk van medische hulpkrachten in de tien
dorpen die sr. Nirmala onder haar hoede heeft.
Deze ‘EHBO’ers’ krijgen een beperkte medische
opleiding waarmee ze eerste hulp kunnen verlenen.
Mensen met ernstigere aandoeningen kunnen ze

cieën en goederen voor het project te werven.

verwijzen naar St. Joseph’s Hospital.

Daarnaast mogen wij gebruik maken van Remedi’s

De drie vrouwen-zelfhulpgroepen die sr. Nirmala

goede naam en contacten in de medische wereld en

heeft opgericht en waarvoor de stichting vorig jaar

van het briefpapier van deze organisatie. Remedi

een startkapitaal gaf, functioneren nog niet opti-

doneert ook medische goederen of stelt deze tegen

maal. Veel vrouwen vinden het moeilijk om geld

een zeer lage prijs ter beschikking.

opzij te leggen om daarmee hun leningen terug te

Tijdens het projectbezoek van afgelopen september

betalen. Het is een nieuwe manier van denken en

bleek dat St. Joseph’s Hospital onder de leiding

werken die ze moeten leren. Ze krijgen daarbij

van sr. Nirmala in de lift zit. Het aantal patiënten

onder meer hulp van een functionaris van een

dat de kliniek bezoekt, neemt toe. Ook heeft de

naburige bank.

kliniek medicijnen ontvangen van een Duitse
ontwikkelingsorganisatie, toereikend voor een
half jaar. Henk Kooij heeft in de containers die hij
St. Joseph’s Hospital, de kliniek van sr. Nirmala

dit najaar naar India stuurde, niet alleen de nodige

in Kamalapuram, Andhra Pradesh, krijgt een

medische goederen voor sr. Nirmala verstouwd,

extra steun in de rug. Remedi, een Nederlandse

maar ook een computer. Daardoor hopen we

medische hulporganisatie, heeft het plan van

binnenkort via e-mail met St. Joseph’s Hospital te

Amaidhi, Henk Kooij en Jojo Heesbeen voor een

kunnen communiceren.

betere uitrusting van de kliniek geadopteerd.

Een ander hoopvol teken is dat de congregatie van
Franciscaanse zusters waartoe sr. Nirmala behoort,

We hebben een plan samengesteld dat het mogelijk

heeft laten blijken sr. Nirmala te willen handhaven

moet maken om St. Joseph’s Hospital binnen vijf

als hoofd van de kliniek. Dat was voor ons voor-

jaar uit te rusten tot een volwaardige plattelands-

waarde om het project doorgang te laten vinden.

kliniek met voldoende medische middelen om

Ook wil de congregatie verzoeken een arts in de

ook de tien dorpen in het werkgebied ambulant

kliniek te stationeren. Het zal gaan om een arts die

van medische hulp te voorzien. In die dorpen

zojuist zijn opleiding heeft voltooid. Alle artsen in

concentreert Nirmala zich op de zogeheten colo-

India worden na hun opleiding verplicht een jaar

nies, de gemeenschappen van kastenlozen die in

lang in de dorpen te werken. Daarnaast kennen

een afgescheiden gebied van het dorp wonen en

Indiase vrienden van ons nieuwe bestuurslid Gerda

die het meest achtergesteld zijn.

den Boer, ook een dokter die wellicht zijn diensten

Remedi maakt over het St. Joseph’s Hospital een

zou willen aanbieden aan St. Joseph’s Hospital.

website (zie: www.remedi.org), bedoeld om finan-

Amaidhi geeft het komend seizoen geld voor een

Sr. Nirmala zorgt voor de armste patiënten
in de buurt van Kamalapuram

OPVANGHUIS ZONTA,
HET EINDE NADERT

constructie van de nieuwbouw het vak van
metselaar geleerd. Dat betekent dat er van dit deelproject nog een budget resteert. Dat geld wil Mae
George, de Zonta-vrouw die het gebouw heeft
ontworpen, besteden aan het trainen van een
aantal vrouwen voor het maken van de holle
bouwblokken waarmee het nieuwe resource centre
is gebouwd. Deze bouwblokken worden op de
bouwplaats gemaakt, door middel van mallen.
De inrichting van het gebouw zullen de leden van

Het nieuwe Resource Centre wordt waarschijnlijk voltooid in februari 2003.

Zonta zelf bekostigen. Met de voltooiing van de
nieuwbouw sluit Amaidhi dit project af. Wel blijven

De nieuwbouw van het nieuwe opvanghuis voor

getuinierd. Voor veel vrouwen is dat een favoriete

we het opvanghuis ieder jaar bezoeken en nemen

vrouwen met aids (Zonta Resource Centre) is

bezigheid.

we de bewoonsters een dag mee uit. Ook afgelopen

nagenoeg af. Zonta hoopt het gebouw, dat plaats

Peter heeft er bij het Zontabestuur op aan-

september werden ze getracteerd op zo’n uitstapje,

biedt aan maximaal 30 bewoonsters, in januari

gedrongen extra bewoonsters voor het nieuwe

dit maal naar de tempelstad Kanchipuram, in de

2003 te kunnen openen.

gebouw te zoeken, zodat de capaciteit optimaal

buurt van Chennai.

kan worden benut. Het bestuur zegde toe dit te
Tijdens het projectbezoek van Peter Deurloo in

zullen gaan proberen. Voor het nieuwe gebouw is

september zijn de huidige tien bewoonsters van het

ook een nieuwe ‘watchman’ aangetrokken, in dit

Zonta Resource Centre voor het eerst naar de

geval een watchwoman. Deze vrouw zal het terrein

nieuwbouw gaan kijken. Ze waren zeer onder de

vrijhouden van ongewenst bezoek. Overigens hoopt

indruk van dit grote gebouw waarin ze ieder een

Zonta wel meer bezoek over de vloer te zullen

eigen kamertje krijgen, goed sanitair en tal van

krijgen dan in het oude centrum. De organisatie

extra ruimtes. Nu bivakkeren ze nog in een wrak

wil nadrukkelijk de inwoners van het naburige dorp

gebouw. Daar moeten ze slapen, eten, werken en

gaan betrekken bij het nieuwe centrum. Zij zouden

recreëren in een en dezelfde ruimte. Het enige waar

daar bijvoorbeeld terechtkunnen bij de medische

de bewoonsters zich zorgen over maakten, was het

hulppost die voor de hiv-geïnfecteerde vrouwen

bouwafval dat de binnenplaats van de nieuwbouw

wordt ingericht. Ook zouden ze van andere delen

nu nog bedekt. “Hoe kunnen we hier ooit onze

van het gebouw gebruik kunnen maken voor

groentes en bloemen laten groeien?”, zo vroegen ze

gezamenlijke activiteiten.

zich af. Het kostte de nodige moeite hen ervan te

Het project voor het opleiden van tien vrouwen uit

overtuigen dat de grond zal worden schoongemaakt

de bouw tot metselaars, is halverwege gestrand.

en dat er daarna weer naar hartelust kan worden

Vier vrouwen hebben uiteindelijk tijdens de

CHENNAI TAILORING TEAM
WIL DE MARKT OP

markt) gaan produceren. Wij hopen dat het
Nederlandse fonds Mama Cash wil helpen met het
opstarten van deze naaicoöperatie. De papieren
zakken die worden gefabriceerd, zijn bedoeld als
vervanging van de plastic boodschappentassen

De kleermakersopleiding Chennai Tailoring

het Tailoring Team willen gaan opzetten, willen ze

waartegen de Indiase overheid momenteel

Team, voor meisjes en vrouwen uit de sloppen-

tassen en rugzakken (met name voor de lokale

campagne voert. Veel winkels stappen dan ook over

wijken van Kalyanapuram in Chennai, heeft een

op papier. Hoe zo’n papieren draagtas eruitziet,

goed jaar doorgemaakt. De leerlingen zijn gestart

wordt eveneens duidelijk tijdens onze India-manifes-

met het maken van rugzakken en tassen en de

tatie, als deze tassen hopelijk goed gevuld met

productie van papieren draagtassen die

Indiase spulletjes met de bezoekers naar huis gaan.

momenteel zeer in opkomst zijn in India.

De opbrengst van de spulletjes die tijdens de Indiamanifestatie worden verkocht, gaat dit keer naar het

Voor de productie van stoffen tassen en rugzakken

Tailoring Team. De deelneemsters leren daar nu nog

heeft Amaidhi vorig jaar stof gekocht. Wat bedoeld

naaien op trapnaaimachines. Als ze na afloop niet

was als een experiment, begint nu serieuze vormen

thuis maar in een atelier aan de slag willen, moeten

aan te nemen. Een professionele tassenmaker heeft

ze ook kunnen omgaan met elektrische naai-

de naailerares en haar leerlingen ingewijd in de

machines. Vandaar het plan om drie professionele

geheimen van het vak. Het resultaat van de naai-

elektrische naaimachines aan te schaffen. Die

arbeid ziet er dan ook zeer professioneel uit. Een

kunnen ook dienen als opstap naar het opbouwen

aantal tassen en rugzakken verkoopt Amaidhi op de

van een coöperatie voor kledingfabricage.

India-manifestatie van 30 november (zie elders in
deze nieuwsbrief).
Ook in het kleermakersbedrijfje dat de vrouwen van

De meisjes uit de sloppenwijk Kalyanapuram krijgen les in
het maken van kleren en gebruiksvoorwerpen, zoals tassen
en rugzakken.

FINANCIEEL
JAAROVERZICHT 2001

EVEN VOORSTELLEN:
GERDA DEN BOER

Zoals de afgelopen jaren maakt het gerenommeerde accountantskantoor
BDO/Walgemoed onze jaarrekening over het jaar 2001 op. Hieronder volgt
een kort samenvatting van onze projectuitgaven en onze inkomsten
gedurende dat jaar.

Uitgaven 2001
1. St. Joseph’s Hospital, aanschaf van een generator:
St. Joseph’s Hospital, leningen aan vrouwen
2. St. Thomas Hospital, aanschaf posters en defibrillator

ƒ 2.753,00
ƒ 7.000,00
ƒ 2.447,00

St. Thomas Hospital, tuitionproject

ƒ 8.640,00

3. Karunalaya, aanschaf schoolmateriaal

ƒ 2.344,30

We hebben ons nieuwe bestuurslid Gerda den Boer gevraagd iets over

4. Tailoring Team, aanvulling budget 2001/2002

ƒ 1.060,00

haarzelf te vertellen

5. Indiamanifestatie 25-11, wisselgeld

ƒ

471,00

6. Terugstorting te vroeg bijgeschreven geld actie
Karunalaya naar Parochie Beuningen

“De stichting Amaidhi heeft me gevraagd bestuurslid te worden en ik ben
ƒ

500,00 +

hiertoe van harte bereid. Met name de contacten die de stichting heeft op het
gebied van gezondheidszorg, richting straatkinderen en vrouwen spreken me

ƒ 25.215,30

aan. Ik zie het als mijn taak om projecten van de stichting in een breder kader

(5 11.442,20)

te plaatsen en aandacht te vragen voor duurzame ontwikkeling.
Duurzaam beleid komt alleen dáár tot stand waar burgers, bedrijfsleven,

Inkomsten 2001

overheid, maatschappelijke organisaties en politici samenwerken en

1. NCDO-bijdrage ten bate van St. Thomas Hospital,
aanschaf van een defibrillator en anatomische posters

ƒ 2.151,40

participeren in allerlei geledingen. Je leert jezelf het beste kennen en je vak
het best beoefenen in relatie tot anderen en in relatie tot andere vakgebieden,

2. Bijdrage ƒ 2.344,30 door Corneliusparochie Beuningen.
ƒ 2.344,30

met oog voor de verschillen in cultuur, geschiedenis, religie en verhoudingen

3. Actie wereldburger, diverse donaties:

ƒ 4.455,46

tussen mensen.

Actie wereldburger, bijdrage NCDO

ƒ 3.856,00

Wederkerigheid, participatie en gelijkwaardigheid zijn een voorwaarde voor

Aanschaf leermiddelen Karunalaya 2001:

duurzame relaties. We leren van en door elkaar!

4. Cornelius Parochie Beuningen,
te vroeg bijgeschreven geld actie Karunalaya 2002:
5. Opbrengst India-manifestatie, deel 1:

ƒ

500,00

In 1975 en 1997 bezocht ik India en in 1995 heb ik IndiaWerk Wijchen in het

ƒ

346,00

leven geroepen om de aandacht op India te vestigen door het geven van

Opbrengst India-manifestatie, deel 2:

ƒ 1.890,00

voorlichting. Ik ben lid van de volgende organisaties:

Opbrengst curiosamarkt:

ƒ

- Landelijke India Werkgroep in Utrecht

467,90

- De internationale vrouwenorganisatie WILPF in Utrecht

Deze drie bedragen komen ten goede aan de actie voor

- Netwerk Vrouwen en Milieu in Utrecht

Karunalaya die in 2002 wordt afgesloten.
6. Overige giften:

ƒ 24.750,72 +

- Kerkelijk centrum De Schakel in Wijchen
- Stichting Paulus Mundial in Wijchen.

ƒ 40.760,88

Mijn persoonlijke achtergrond en mijn ontwikkeling in relatie tot India hebben

(5 18.469,48)

van mij een kritische Nederlander en een solidair Wereldburger gemaakt.”

KARUNALAYA:
TWEE RIKSHAWS EN
EEN NIEUW GEBOUW
De straatkinderen en werkende kinderen waar

Het wordt een spannend jaar voor Karunalaya, het

Paul Sunder Singh zich voor inzet, kunnen

opvang- en onderwijsproject van Paul Sunder Singh.

binnenkort niet één, maar twee motorrikshaws

Onze actie voor het project bracht zoveel geld

kopen. Een zeer succesvolle inspanning van de

bijeen dat er niet alleen 300 schooltassen met

Beuningse vormelingen in 2002 en een goed

toebehoren konden worden aangeschaft, ook is het

taxivergunning, gaat kopen. Deze zullen worden

verlopen India Manifestatie in 2001 hebben

nu mogelijk om twee autorikshaws (gemotoriseerde

gebruikt om de jongens van Karunalaya les in te

hiervoor geld in het laatje gebracht. Ook Wilde

driewielers) aan te schaffen. Oorspronkelijk was het

geven. Eén jongen heeft al een rijbewijs. Hij kan de

Ganzen deed een duit in het zakje.

de bedoeling om één nieuwe rikshaw met taxi-

rikshaws gebruiken om mensen te vervoeren en zo

Een deel van de kinderen die bij Karunalaya onderdak en onderwijs krijgen.

Paul Sunder Singh op de plaats waar het nieuwe gebouw
van Karunalaya wordt gebouwd.

vergunning te kopen. Dat

geld verdienen voor Karunalaya.

bleek in de praktijk echter op

Spannend is ook dat Karunalaya wil gaan verhuizen,

problemen te stuiten. Niet

vanuit het gehuurde gebouw nabij de vissershaven

alleen bleek de driewieler erg

naar een eigen onderkomen een stuk verderop in

duur, ook worden er tegen-

de wijk. De bouwgrond is gekocht en Paul Sunder

woordig geen nieuwe taxi-

Singh is nu op zoek naar financiering voor de

vergunningen voor rikshaws

nieuwbouw. Peter Deurloo heeft hem gewezen op

meer afgegeven door de

de goedkope bouwmethode van Zonta-lid Mae

autoriteiten in Chennai. Ze

George. Waarschijnlijk gaat hij gebruikmaken van

willen het aantal driewielers

haar manier van bouwen, gebruikmakend van holle

terugdringen. Vandaar dat

bouwelementen. Voor het zover is, wil Karunalaya

Paul Sunder Singh nu twee

het sanitair op de huidige locatie verbeteren.

tweedehands rikshaws,

Amaidhi wil proberen een bijdrage te leveren aan

compleet met een al verleende

de constructie van twee toiletten.

TUITION PROJECT:
SUCCES MAAR OOK TEGENSLAG

Het probleem is dat de meeste voorzieningen die
tot nu toe zijn geconstrueerd noodgedwongen
zijn verrezen op locaties die geen eigendom van
St. Thomas Hospital zijn. Dat kan dus tot

‘klaargestoomd’ worden om naar school te gaan.

vervelende taferelen leiden. Waar mogelijk zijn extra

Amaidhi doneerde, met behulp van verdubbeling

verdiepingen gebouwd op de poliklinieken die

door NCDO, 8.640 gulden (5 3.920,-) voor het

St. Thomas Hospital bezit in sommige van de

tuitionproject. Dat geld kwam binnen via de ‘actie

dorpen. Die verdiepingen worden behalve voor

wereldburger’. Bestuursleden Dylia Hunsche en

tuition ook gebruikt als crèche en voor het geven

Peter Deurloo vroegen in plaats van cadeautjes een

van naailessen.

geldbedrag bij de geboorte van hun zoon

Met sr. Rexline is afgesproken dat er zal worden

Clemens in augustus 2001. Dat leverde maar

toegewerkt naar een situatie waarin het aantal van

liefst 4.455 gulden op, door NCDO aangevuld tot

17 centra wordt teruggebracht naar 4 of 5 grotere

het genoemde eindbedrag.

centra, waarvoor eigendomsverhoudingen en

Het scholingsproject voor kinderen uit sloppen-

Van dat geld heeft sr. Rexline een aantal onder-

gebruiksrecht duidelijk op papier komen te staan.

wijken van St. Thomas Hospital - tuition project

komens gebouwd voor tuitiongroepen die in de

Ook zal er strenger worden toegezien op een

genoemd - heeft het afgelopen jaar de nodige

open lucht les ontvingen. Ook legde ze elektriciteit

goedkope en deugdelijke manier van bouwen.

ups en downs gekend. Toch is het algemene

aan op plaatsen waar kinderen in het donker

beeld positief.

moesten zitten en schafte ze schoolspullen aan.
Tegenslagen waren er ook. Eén van de daken die

De avondschooltjes van het tuition programma zijn

zijn gebouwd, heeft het begeven, een gevolg van

drukbezocht. Op maar liefst 17 locaties biedt het

het gebruik van slecht materiaal en een povere

hoofd van St. Thomas Hospital, dr. sr. Rexline, deze

constructie. Ook is één van de centra gebarricadeerd

mogelijkheid tot studie aan. Daardoor kunnen

door een plaatselijke dorpsnotabel waardoor de

kinderen van wie de ouders geen studiemogelijk-

lessen stopten. Door bemiddeling van de dorps-

heden hebben - bijvoorbeeld doordat elektriciteit

raad heeft Rexline uiteindelijk de helft van het op

ontbreekt - toch hun huiswerk maken. Ook kunnen

deze plaats geïnvesteerde bedrag teruggekregen van

kinderen die anders buiten de boot zouden vallen,

deze man.

KORTWEG
UITSTAPJES
1

Ook tijdens het projectbezoek van dit jaar
stonden weer enkele uitstapjes met onze vrienden
uit de projecten op het programma. Waren het
in 2001 nog maar twee projecten die een dagje

COLOFON

uit organiseerden, dit maal maakten we zelfs vier
trips. Met sr. Nirmala en sr. Virginia van het
St. Joseph’s Hospital in Kamalapuram bracht

Stichting Amaidhi geeft financiële steun aan

Peter Deurloo een tweedaags bezoek aan de

ontwikkelingsprojecten in Zuid-India.

prachtige oude ruïnestad Hampi. De vrouwen

2

uit het aids-opvanghuis van Zonta gingen een

Hoe werkt Amaidhi?

dagje naar de tempelstad Kanchipuram en de

- Amaidhi steunt kleinschalige projecten

vrouwen en meisjes van het Tailoring Team

- Amaidhi geeft geld voor lokale initiatieven in India
- Amaidhi kent geen overheadkosten: het werk wordt

bezochten het pretpark Kishkinta. Met Paul

verricht door vrijwilligers die administratie- en

Sunder Singh en zijn jongens, tenslotte,

reiskosten uit eigen beurs betalen

bezocht Peter de voormalige Franse stadsstaat

- Amaidhi houdt zijn donateurs op de hoogte van het

Pondicherry en de nabijgelegen utopistische

verloop van projecten via een regelmatig
verschijnende nieuwsbrief

woongemeenschap Auroville.

- Amaidhi investeert in structurele hulp op het gebied van
1. Met de jongens van Karunalaya aan het strand van
Pondicherry

armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs

LINDENHOLT
Tijdens de vier adventsweekeinden, voorafgaand

2. De vrouwen van Zonta bij een van de tempels in
Kanchipuram

aan Kerstmis, is Amaidhi met een standje aanwezig geweest in de Agneskerk van de Nijmeegse

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Peter Deurloo en Dylia Hunsche,

BEUNINGEN

Horstacker 12-41, 6546 ED Nijmegen.
tel.: 024 - 377 35 20, fax: 024 - 365 04 99

Lindenholtparochie. We hebben er onze nieuws-

Alweer voor het derde jaar op rij heeft Amaidhi

brief verspreid, een praatje gehouden in de kerk-

op zeer prettige wijze mogen samenwerken met

dienst over ons werk en Indiase waren verkocht

het vormelingenproject van de Corneliusparochie

ten bate van Karunalaya. Daarnaast hebben

in Beuningen. Zoals ook voorgaande keren, werd

tel.: 0315 - 684 338

we in de parochiekrant van Lindenholt, het

de opbrengst besteed aan de aanschaf van

e-mail: kees.hoovers@excite.com

Lindeblad, een aantal keren de gelegenheid

rugzakken en schoolspullen voor kinderen uit de

Gerda den Boer

gekregen om onze projecten toe te lichten.

sloppenwijken van Noord-Chennai. Doordat ook
de opbrengst van de diverse markten waarop

WIJCHEN

e-mail: amaidhi@hetnet.nl
Kees Hoovers,
Valkenhof 38, 7071 JW Ulft

Kraaijenberg 84-12, 6601 PZ Wijchen
tel.: 024 - 641 98 36
e-mail: boer09@zonnet.nl

Amaidhi spulletjes verkocht voor dit project

Het Amaidhi-bestuur nam ook deel aan de actie

werden gereserveerd en doordat Wilde Ganzen

Hoe kunt u Amaidhi steunen?

van de Paulusschool in Wijchen voor haar zuster-

een premie toekende, was het mogelijk om

Maak een donatie over op ons rekeningnummer:

school in India. We gaven er in de eerste week

voldoende geld in te zamelen voor de aanschaf

ABN/AMRO-bank, Nr. 47.00.22.124

van juni workshops aan de scholieren over het

van twee autorikshaws (zie voor meer details

dagelijks leven van kinderen in India en stonden

‘Karunalaya: twee rikshaws en een nieuw

met een verkoop- en informatiestand op hun

gebouw’). Ook in 2003 werken we weer samen

Paulus Mundialmarkt op 9 juni.

met de kinderen van Beuningen.

o.v.v. Stichting Amaidi in Nijmegen

Omdat alle kleine beetjes helpen
Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door:

MARIALAYA:
COMMUNICATIE VLOTGETROKKEN
Twee jaar geleden bracht onze stichting het

de organisatie in Chennai, maar een antwoord liet

opvangproject voor op straat zwervende meisjes,

op zich wachten.

Marialaya, in contact met Wilde Ganzen. Na vele

Tijdens het projectbezoek van Peter Deurloo is

communicatiestoornissen, lijkt het er nu op dat

de communicatie tussen de twee organisaties

Marialaya een bijdrage tegemoet kan zien voor

vlotgetrokken. Wilde Ganzen heeft inmiddels

de bouw van een nieuw gebouw voor opvang en

antwoord gekregen op zijn aanvullende vragen

opleiding.

en heeft toegezegd geld te zullen vrijmaken voor
Marialaya als alle vragen voldoende zijn

Sr. Nirmala, de ‘moeder’ van Marialaya, werd er

beantwoord.

wanhopig van. Het geld voor de bouw was

Als alles inderdaad op zijn pootjes terechtkomt,

toegezegd maar kwam alsmaar niet. Maar ook bij

beschouwt Amaidhi dit project - waarin de

Wilde Ganzen zaten ze met hun handen in het

stichting alleen een bemiddelende rol heeft

haar. Ze vroegen om aanvullende gegevens van

vervuld - als afgesloten.

TOT ZIENS OP DE INDIA
MANIFESTATIE!

