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Beurzen
voor de
toekomst

Het beurzenproject voor meisjes uit arme families in PT Parru
(Andhra Pradesh) omvat inmiddels 25 schoolkinderen die worden gesteund door de Wijchense Paulusschool, OBS Kranepoort
in Gouderak, De Stichting WIR-School in Lent en Marij de Vos
(op persoonlijke titel).
Van de meisjes die deelnemen aan het
Engelstalige onderwijs op de Don Bosco
School heeft er helaas eentje moeten afhaken.
Haar plaats is inmiddels ingenomen door
een nieuwe leerlinge: Pravalika Ruthrapatti
(zie foto). Het onderwijs wordt verzorgd door
zusters van de Franciscanessen van St. Joseph.
Zij zijn ook de drijvende krachten achter het
St Thomas Hospital (sr. Rexline) en het St.
Joseph’s Hospital (sr. Nirmala).
De Paulusschool en de Kranepoort willen graag
contact hebben met hun sponsormeisjes. Dat
begint nu langzaam op gang te komen. We
hebben gevraagd om een algemene rapportage
van het project en rapporten per deelnemend
meisje. Die rapporten zijn net binnengekomen
uit India, vergezeld van persoonlijke groeten
van de deelnemende meisjes.
Het is mogelijk persoonlijk een meisje te adopteren. Dat kost 100 euro per jaar. We vragen
van donateurs wel de garantie dat ze acht
jaar op rij 100 euro doneren. Als er een nieuw
meisje op de school wordt toegelaten willen
we haar de garantie kunnen bieden dat ze de
school helemaal kan voltooien. In één keer 800
euro overmaken kan natuurlijk ook...

We hebben er veel tijd en moeite in
gestoken, maar het zonne-energieproject
voor St. Thomas Hospital, blijkt onhaalbaar. Samen met onze vrienden van de
vereniging Yaluva hebben we gekozen
voor het steunen van een ander project:
de aanschaf van een jeep voor de boerderij van St. Thomas Hospital.

Jeep voor
St. Thomas
Hospital

Eerder kochten wij een jeep voor
sr. Nirmala in Kamalapuram.
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Karunalaya in touw
voor straatbewoners

Karunalaya, het project voor straatkinderen in Chennai, heeft
zich nu ook het lot aangetrokken van de pavement dwellers,
de mensen die langs de weg wonen in hutjes of onder stukken
zeil. Paul Sunder Singh, de directeur van Karunalaya, heeft hen
geholpen een belangenorganisatie op te zetten.
De straatbewoners proberen nu, samen met Paul,
woningen te krijgen. Ze komen voor hun rechten op. Erik van Oosterhout heeft een klein half
jaar gewerkt bij Karunalaya. Hij versterkt nu ons
bestuur. Hij wil bekijken of er vanuit Nederland
een steunactie voor de pavement dwellers kan
worden opgezet. Bijvoorbeeld via het sturen van
protestbrieven naar de stadsregering.

Schooltassen voor
straatkinderen

Voor de schooltassen voor straatkinderen en kinderen uit de sloppenwijken, zetten de vormelingen uit Beuningen zich in 2011 voor de elfde keer
in. Ze voeren actie door zelf rugzakjes en tassen te maken en geld in te
zamelen. Ook wordt er voor het project gecollecteerd tijdens de voorbereidingsdienst voor het vormsel en de vormselmis zelf, begin 2011.
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Empowerment Project dat wordt gesteund door
kringloopwinkel Overal. Die steunt ook het derde

Ton heeft zijn schaakclub weten warm te

die goed kan schaken, speelt dan een simultaan-

en laatste jaar van dit project. Overal steunt met

maken geld in te zamelen voor Karunalaya,

partij en Peter richt een kleine infostand met

de opbrengst van de verkochte goederen projecten

tijdens een toernooi komend voorjaar. Erik,

Amaidhispullen in.

Naast Erik is ook Ton Huybrechts toegetreden
tot Amaidhi. Ton heeft bij kringloopwinkel Overal
gewerkt en wil zich inzetten voor Karunalaya.
Ton, Erik en Peter Deurloo hebben deelgenomen
aan Pacha Mama, een competitie voor duurzame
projecten op middelbare scholen. Leerlingen kiezen
na presentaties door mensen van de projecten
en eigen onderzoek één van de drie projecten.
Op het Montessori College in Nijmegen werd
Amaidhi tweede van de drie deelnemende projecten. Ook op 15 december bereikten we de tweede
plek, ditmaal op het Citadel College in Lent bij
Nijmegen. Ton en Erik promootten daar nogmaals het schooltassenproject van Karunalaya.
Het was de vierde keer dat Amaidhi deelnam
aan Pacha Mama, een lesprogramma van het
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
Gelderland (COS) en het Milieu Educatie
Centrum (MEC).

Bezoek
India

Bestuursleden Corrie en Jan Vincent gaan
begin 2011 naar India. Daar bezoeken ze het
kinderhuis van SIP dat zij via Amaidhi ondersteunen. Ze hopen dan meer duidelijkheid te
krijgen over het bouwplan van Noori, de baas
van het kinderhuis, zodat het ingezamelde geld
overgemaakt kan worden naar India.
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W ederzijds

De jaarrekening van Amaidhi over 2009 is weer
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COLOFON

Indonesië en Tanzania en over de reizen in 2011.

Stichting Amaidhi geeft financiële

De bijeenkomst is zaterdag 8 januari 2011 in het

steun aan ontwikkelingsprojecten in

Zalencentrum “De Kargadoor”, Oudegracht 36,

Zuid-India.

Utrecht. Tijd: 13.15 uur. Aanmelden kan bij Karel van
de Putte. Telefoon: 0346 567713. Email: k.putte@

Hoe werkt Amaidhi?

planet.n)nl. Zie ook www.wederzijds.com

• Amaidhi steunt kleinschalige projecten
• Amaidhi geeft geld voor lokale intiatie-

D igitale

nieuwsbrief

Wij willen in het vervolg graag onze nieuwsbrief
zoveel mogelijk digitaal verzenden. We hebben echter lang niet van iedereen een e-mailadres. Daarom
verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@
amaidhi.nl zodat we u in onze digitale verzendlijst
kunnen opnemen.

ven in India
• Amaidhi kent geen strijkstok: het werk
wordt verricht door vrijwilligers die reiskosten uit eigen beurs betalen
• Amaidhi houdt haar donateurs op de
hoogte van het verloop van projecten
via een  nieuwsbrief
• Amaidhi investeert in structurele hulp

B edankt !
Zonder onze donateurs hadden we het niet kunnen

op het gebied van armoedebestrijding,
gezondheidszorg en onderwijs.

redden. Bedankt voor al uw giften!
Voor meer informatie kunt u contact
Bij Amaidhi is nog steeds een prachtige kalender

opnemen met:

te bestellen. Daarin staan foto’s die Peter Deurloo

Peter Deurloo en Dilia Hunsche

gedurende zijn projectbezoeken maakte in India.

De Kluijskamp 12-71,

Het is een verjaardagskalender: hij is dus ieder jaar

6545 JK Nijmegen

te gebruiken. Het is een kleinood voor ieder toilet

tel.: 024 - 377 35 20

en een garantie dat u geen enkele verjaardag meer

e-mail: info@amaidhi.nl

vergeet. De kalenders kosten 7,50 euro, inclusief

web: www.amaidhi.nl

verzending. De opbrengst van de kalender wordt
toegevoegd aan het project van de kinderen in

Hoe kunt u Amaidhi steunen?

Beuningen. Die voeren actie voor straatkinderen in

Maak een donatie over op ons

Chennai. Stuur ons een e-mail via info@amaidhi.nl

rekeningnummer:

als u belangstelling heeft. Ook levering van een grote

Rabobank: 1679.44.681

hoeveelheid, bijvoorbeeld als een relatiegeschenk

o.v.v. Stichting Amaidhi in Nijmegen.

voor een bedrijf, is mogelijk.
Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt
door: Louman & Friso Ontwerpbureau,  
Nijmegen.
OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN
www.amaidhi.nl

WWW.AMAIDHI.NL
Nieuwsbrief per e-mail? Stuur ons een mailtje: info@amaidhi.nl en help ons portokosten te besparen!

Wilde Ganzen steunt Karunalaya

