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AMAIDHI OPENT
NIEUWE REKENING:
RABO 1679.44.681
Stichting Amaidhi bankiert voortaan bij de Rabobank. In tegenstelling tot
de ANB/Amrobank heeft de Rabobank de mogelijkheid tot het openen van
een speciale stichtingsrekening met een aantal gratis faciliteiten. Ons
nieuwe rekeningnummer is: 1679.44.681.

Lees verder op de volgende pagina...

EEN GAT IN DE LUCHT VOOR
ST. JOSEPH’S HOSPITAL
We hebben er hard voor gewerkt en het resultaat
is er naar: de eerste helft van het vijfjarenplan

- verpleegkundig materiaal (5 2.000,-) en onvoorziene kosten (10%, 5 1.207,00).

voor St. Joseph’s Hospital in Kamalapuram is
gefinancierd. Een nieuw hulpfonds binnen de

Fase 1 kost daarmee in totaal ongeveer 5 12.000,-.

katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid is

Over de vraag of we inderdaad een container met

bereid 7 12.500 te doneren.

hulpgoederen sturen, denken we nog na. In eerste
instantie mikken we erop dat Nirmala de benodigde

Daarvan kan de hele eerste fase van het projectplan

goederen in India aanschaft. We hebben haar

voor de kliniek van sr. Nirmala worden betaald. Die

gevraagd om daartoe offertes op te vragen. Het

fase bestaat uit de volgende onderdelen:

laatste containertransport van Henk Kooij, met wie

- waterreservoir (5 480,-),

we voor St. Joseph’s Hospital samenwerken, heeft

- Computer (kosten nog te bepalen),

grote problemen ondervonden. Alle spullen die voor

- internetaansluiting (5 100,-),

sr. Nirmala waren bestemd zijn uit de containers

- salaris 10 gezondheidswerkers (5 1.500,- per jaar),

verdwenen en er is veel smeergeld betaald aan de

- containertransport (5 6.500,-),

douane. Amaidhi kreeg twee elektrische naai-

- reparatie dak (mogelijk voor rekening van

machines geschonken. Deze zaten gelukkig nog

Stichting Thomas Bouwprojecten),

niet in deze containers; ze staan nog in Nederland.

financiering via Cordaid te vinden, denken we
erover de anonieme gift (behalve de eerste 5 1.500,-

- regenwater-opvang (kosten nog te bepalen),
In de tien dorpen waarvoor sr. Nirmala van St.

die we al hebben gegeven) aan een ander deel-

Joseph’s Hospital zorg verleent, werken inmiddels

project van sr. Nirmala te besteden.

gezondheidswerkers. Die heeft Nirmala getraind.
Ze verlenen hun diensten in de zogeheten colonies,

Nirmala’s kliniek staat uitgebreid vermeld op de

de gedeelten van de dorpen waar de kastenlozen

website van Remedi:

(dalits) wonen. Amaidhi heeft geld gedoneerd om

www.remedi.org/Kamalapuram.html. Daar is het

dit project een jaar lang te laten functioneren. We

complete projectplan te raadplegen en is te zien

doen dit vanuit een anonieme gift van 5 5.000,-.

hoeveel geld en goederen er nodig zijn voor fase 2

Daarvan kunnen we het project in principe vier

van het plan. Het gaat dan onder meer om de bouw

jaar financieren. In wezen gaat het bij deze
financiering echter om een voorschot.
Het project maakt namelijk deel uit van

en de inrichting van een keuken. Sitebezoekers van Remedi kunnen via inter-

het vijfjarenplan voor St. Joseph’s

net een donatie doen. Op de website

Hospital dat we samen met de stichting

is een verhaal te lezen dat steeds met

Remedi uitvoeren. Nu het gelukt is
Sr. Nirmala overhandigt één van de door haar opgeleide
gezondheidswerkers een basis-EHBO-pakket...

en inrichting van een kleine operatiekamer

een hoofdstuk wordt uitgebreid.
Lees verder op de volgende pagina...
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AMAIDHI OPENT NIEUWE
REKENING: RABO 1679.44.681
De Rabobank geeft stichtingen en verenigingen

Ook willen we het openen van de nieuwe bank-
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onder meer een gratis bankpas, iedere week een

rekening gebruiken om nogmaals een verzoek te

gratis bankafschrift en voordelen bij het over-

doen aan al onze donateurs die regelmatig geld

Wat dat is, kunt u op de site en in bijgaande flyer

maken van geld naar het buitenland als dat

overmaken. Wij zouden het zeer op prijs stellen

lezen. Voor slechts 5 5,- (meer is natuurlijk welkom)

gebeurt via internet. Onze overstap naar deze

als u dit doet in de vorm van een automatische

kunt u al een wachtwoord krijgen en sr. Nirmala

bank komt voort uit ontevredenheid met de

overschrijving. Dat geeft ons de mogelijkheid

steunen. Voor iedere honderd donateurs houdt

dienstverlening van de ABN/Amrobank, maar ook

een begroting te maken. Nu weten wij (en onze

Remedi een feest. Hierbij dus een oproep om de

uit een noodzaak tot besparing op de overhead-

projecten) aan het begin van een jaar totaal niet

muis op de juiste plek te laten klikken.

kosten. Die betalen wij als bestuursleden, zoals

wat ons te wachten staat. Dan is het moeilijk

Zoals wellicht bekend werkt Amaidhi in dit project

u weet, uit onze eigen beurs.

plannen maken.
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Laat u al automatisch geld afschrijven naar

samen met Indiareizigers en vrienden Henk Kooij
en Jojo Heesbeen. Jojo is de projectcoördinator. Zij

Wij gaan een aparte rekening openen voor

Amaidhi, dan verzoeken wij u de afschrijving te

is de contactpersoon bij Remedi, een Nederlandse

sponsorbijdragen die ons speciaal ter beschikking

laten overzetten naar onze nieuwe rekening.

medische hulporganisatie.

worden gesteld voor het dekken van deze over-

Overigens blijft onze rekening bij de ABN/Amro-

Goed nieuws is dat de Duitse ‘Stiftung Hilfe am

headkosten (porto, drukkosten, bankkosten, etc).

bank nog geruime tijd bestaan, totdat iedereen

Mitmenschen’ uit Hamburg die sr. Nirmala al

Wie zich aangesproken voelt: we zijn blij met

aan het nieuwe nummer gewend is.

enkele jaren steunt met donaties van medicijnen,

iedere bijdrage. Neem hiervoor contact op met

dit de komende jaren wil blijven doen.

Dilia Hunsche (024 - 377 35 20).

Stichting Amaidhi - 1679.44.681

MANIFESTATIE EN
ADVENTSMARKT ZORGEN
VOOR NAAIMACHINES
De Vietnamese stichting Familie La Vang verkocht
loempia’s ten bate van haar eigen project in
Vietnam. Daar worden oorlogsinvaliden geholpen
met bijdragen uit Nederland en Frankrijk.
Natuurlijk was er ook weer de markt met Indiase
spulletjes. En die werd meteen de volgende dag

er 5 1.959,60 overgemaakt naar het project. Ook

al overgeheveld naar de Agneskerk in Lindenholt.

het fonds NCDO vult het actieresultaat aan met

Daar mocht Amaidhi vier weekenden aanwezig

5 1.545,-. Ook dit geld heeft Amaidhi overgemaakt.

zijn om informatie te geven en om spullen te ver-

Met het totaalbedrag kan het Tailoring Team 18

kopen. Dat laatste met een hartstikke mooi resul-

professionele elektrische naaimachines kopen.

Manifestatie in De Klokketoren eind november

taat. Bij beide gelegenheden haalden we 5 1.685

Die vormen dan de basis voor een coöperatie van

2002 en de stand van Amaidhi op de

bijeen voor de aanschaf van elektrische naaima-

vrouwen uit de sloppenwijk Kalyanapuram waar

Adventsmarkt in de Agneskerk in Lindenholt

chines door de kleermaaksteropleiding Chennai

het Tailoring Team zijn basis vindt. De coöperatie

zijn een groot succes geworden. Veel mensen

Tailoring Team. Inmiddels heeft Wilde Ganzen dit

gaat een naaiatelier runnen dat gaat produceren

maakten kennis met Amaidhi. En ze brachten

bedrag vermeerderd met een premie. Onlangs is

voor de lokale markt. Daardoor moet het project

Het is al weer een tijd geleden. Maar de India

geld in het laatje voor het kleermakersproject

op eigen benen gaan staan.

Chennai Tailoring Team.

Mr. Shanmugan de grote animator van het
Chennai Tailoring Team droomt er al van een

Stampvol en hartstikke gezellig was het op de

nieuw Team op te starten in een sloppenwijk

India Manifestatie. Dit keer weer iets uitgebreider

verderop...

dan de vorige keer. En vooral ook meer toege-

Iedereen die meehielp aan de manifestatie: harte-

spitst op informatievoorziening. Stands over

lijk bedankt! En datzelfde geldt natuurlijk voor al

duurzame ontwikkeling van Gerda den Boer, de

die mensen die iets kochten of alleen maar langs-

Indiafilm van David Vermijs, documentaires van

kwamen. Ook dit jaar is er weer een manifestatie

Jan Fleuren, een grote infostand van Amaidhi.

voorzien: op 29 november in wijkcentrum De Brack,

Het was er allemaal.

in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt.

MAG IK ME EVEN
VOORSTELLEN?
DAVID VERMIJS IS DE
NAAM
Als nieuw bestuurslid wil ik, David Vermijs,
graag over mijn achtergrond vertellen. In
december 2000, voorafgaande aan mijn huidige
studie, begon de reis van mijn leven: India.
Onbevangen en zonder verwachtingen reisde
ik af naar dit immense land. De eerste dagen
deed ik niets anders kijken, kijken en nog eens
kijken. Wat een levenslustigheid, bedrijvigheid
en grootsheid kwam er op mij af! Dat zal me
altijd bij blijven.
n India was ik te gast bij Joe Velu en zijn familie

I

in Madurai, Tamil Nadu. Ik woonde bij hen, at,

sliep en verkeerde met hen. Daardoor kreeg ik
een ervaring van binnenuit, wat vaak erg leuk
was, maar ook moeilijk door de enorme cultuurverschillen. Mijn Indiase ‘moeder’ bijvoorbeeld
schepte mij altijd 4 tot 5 keer een vol bord op, dat
ik ‘moest’ opeten, anders had ik geen waardering
voor het eten. Mijn flexibiliteit heeft mij veel
geholpen, maar ook heb ik af en toe nee kunnen

door middel van een film die ik heb gemaakt van

Mijn bijdrage

zeggen en kunnen vertellen over mijn eigen land

mijn reis en die binnenkort hopelijk op TV te

Activiteiten naast de studie vind ik erg belangrijk,

en cultuur.

zien is.

zoals je inzetten voor doelen waar je in gelooft.

Tweeledig doel

Peoples Development Association

als mijn specifieke bijdrage voor de stichting: het

Mijn doel in India was tweeledig: een persoonlij-

Het project van Joe heet Peoples Development

uitdragen van mijn ervaringen, mee organiseren

ke ervaring opdoen en meehelpen bij het project

Association (PDA). De mensen van PDA zetten

van activiteiten en vooral het betrekken van

van Joe Velu. Het eerste is meer dan gelukt, het

zich in voor een betere toekomst voor kind-

jongeren bij India, de wereld en begrip tussen

tweede leek vanaf het begin moeilijk: ik spreek

arbeiders. Amaidhi bekijkt momenteel of de PDA

geen Tamil en ben ook niet echt ergens voor

in aanmerking kan komen om als stichtings-

opgeleid. Toch heb ik uiteindelijk voor mijn

project erkend te worden. Daartoe onderzoekt

gevoel wat kunnen bijdragen. Allereerst door er

Elizabeth Negi (ontwikkelingsconsulent en

gewoon te zijn, aandacht te hebben en de kinderen

vriendin van Amaidhi) de organisatorische en

het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor

financiële situatie van dit project.

doelen waar je in gelooft. India en

en mee organiseren van een sport- en talenten-

Begrip kweken voor mensen en culturen

Amaidhi zijn dat in alle opzichten.’

dag. De kinderen waren voor twee dagen vrij van

Eén jaar nu studeer ik Communicatie- en

hun werk en mochten hun kunsten tentoon-

Informatiewetenschappen aan de KUN in

spreiden in sport, spel, tekenen, zang en dans.

Nijmegen. Met deze studie hoop ik later in het

landen en culturen. Daarbij vergeet ik nooit de

Het was in één woord geweldig!

buitenland te kunnen werken voor kortere of

kinderen waarvoor ik het doe: de jongens en

langere tijd en daar meer begrip te kunnen kweken

meisjes die 10 uur of meer per dag, 6 dagen per

Terug in Nederland

voor mensen en culturen. Deze zomer zal ik

week lopen te zwoegen in een fabriek, terwijl ze

Nu ik terug ben in Nederland probeer ik samen

daarmee beginnen wanneer ik als ambassadeur

eigenlijk op school zouden moeten zitten. Als er

met andere jongeren het project te ondersteunen.

namens de studentenorganisatie AIESEC naar

minstens één door mijn toedoen úit de fabriek en

Ook vind ik het belangrijk mijn verhaal te vertellen

Rusland zal afreizen om Nederland te vertegen-

ín de school komt, heeft het voor mij zin gehad.

en ervaringen te delen. Dat doe ik onder andere

woordigen.

India en Amaidhi zijn dat in alle opzichten. Ik zie

staan. Ten tweede door het initiëren, sponsoren

‘Activiteiten naast studie vind ik erg
belangrijk, zoals je inzetten voor

DE RUPEES VAN 2002
INKOMSTEN UIT ACTIES EN DONATIES
1. Actie Chennai Tailoring Team, aanschaf elektrische naaimachines
Opbrengst adventsmarkt Agneskerk Lindenholt

5

331,00

Opbrengst India Manifestatie Amaidhi

5

1.274,18

Losse donaties t.b.v.Tailoring Team

5

DE RUPEES VAN
JANUARI - MEI 2003
INKOMSTEN ACTIES EN DONATIES
1. Bijdragen van particuliere donateurs:

80,50+

7

963,90

7 1.685,68
Dit bedrag is in 2003 overgemaakt naar Wilde Ganzen.

2. Actie schooltassen, tweede rikshaw en huisvesting Karunalaya

Zij hebben dit vermeerderd met een premie. Naar het

Opbrengst promotiecadeau Nathalie de Haan t.b.v. Karunalaya 5

Tailoring Team is door Wilde Ganzen 5 1.959,60 overgemaakt.

Losse donaties promotie Nathalie de Haan t.b.v. Karunalaya

5

283,00

Het fonds NCDO vult het actieresultaat aan met 5 1.545,- .

Actie vormelingen Corneliuskerk Beuningen voor Karunalaya

5

1.621,15+

Van het totaalbedrag (5 3504,60) schaft het Tailoring Team

1.050,00

7 2.954,15

18 elektrische naaimachines aan (zie ook elders in deze
nieuwsbrief).

3. Financiering eerste fase opbouw St. Joseph’s Hospital door Cordaid
Bijdrage nieuw projectbureau....

2. Vrij te besteden giften St. Joseph’s Hospital, Kamalapuram
Haella Stichting

5

500,00

(Deze gift is in 2003 besteed aan medicijnen voor

4. Eindafrekening Tuition Project door NCDO

St. Joseph’s Hospital)

(Dit bedrag was al door Amaidhi voorgeschoten aan het

Opbrengst verkoop op Paulusschool, t.b.v. St. Joseph’s Hospital 5

101,00+

7

601,00

Deel opbrengst India Manifestatie 2001 t.b.v. Karunalaya

5

114,81

Gift missionaire werkgroep Emmausparochie voor Karunalaya

5

453,78

Particuliere gift voor Karunalaya

5

100,00

5

1.577,29+

3. Actie schooltassen en autorikshaws Karunalaya

Tuition Project)

TOTAAL:

Opbrengst vormelingen Corneliuskerk Beuningen voor
Karunalaya

7 12.500,00

7

210,55

7 15.006,55

PROJECTUITGAVEN
1. Aanschaf goederen India Manifestatie 2002:
7

407,00

7 2.245,88

4. Gift van instelling die anoniem wenst te blijven

2. Actie elektrische naaimachines voor Chennai Tailoring Team:

Hiervan is in 2003 de eerste tranche overgemaakt naar het

Overmaking actieopbrengst 2002 voor het Chennai Tailoring

St. Joseph’s Hospital voor de bekostiging van 10 gezondheidswerkers in de dorpen rond de kliniek.

Team naar Wilde Ganzen:
7 5.000,00

7 1.685,68

Wilde Ganzen heeft dit geld vermeerderd met een premie tot
5 1.959,60. Het fonds NCDO vult het actieresultaat aan met
5 1.545,- Het project ontving daarmee 5 3.504,90 voor de

5. Bijdragen van particuliere donateurs 2002:
7 2.690,04

TOTAAL:

7 12.222,60

aanschaf van18 elektrische naaimachines.

3. Budget voor Tuition Project, sr. Rexline
7 1.267,00

PROJECTUITGAVEN

4. Jaarsalaris gezondheidswerkers St. Joseph’s Hospital

1. Tuitionproject (avondonderwijs/huiswerkbegeleiding) sr. Rexline:
Besteding eindejaarsgift 2001 Haella

7

454,55

(dit geld is door Amaidhi voorgeschoten in afwachting van
extra fondsenbijdragen, een deel van het bedrag is vrij te
besteden en afkomstig van diverse particulieren.)

7 2.102,00

2. Jaarlijkse kosten kleermakersschool Chennai Tailoring Team
Budget Chennai Tailoring Team 2002-2003

5

Loonsverhoging lerares en lessen ‘rugzak maken’

5

1.248,00

7 1.438,00

3. Premie-actie Wilde Ganzen Karunalaya (schooltassen en rikshaw)
Obrengst India Manifestatie 2001 naar Wilde Ganzen

5

1.350,38

Opbrengst actie vormelingen Corneliuskerk Beuningen naar WG 5

1.577,29

Overmaking slotgift India Manifestatie 2001naar WG

5

453,78+

7 3.381,45
Wilde Ganzen heeft het actiebedrag aangevuld met een
premie en heeft uiteindelijk het volgende bedrag overgemaakt naar India: 5 4.217,12

TOTAAL:

TOTAAL:

7 5.461,68

190,00+

7 5.273,54

Amaidhi maakte in 2002 de volgende bankkosten:

5

45,77

Daar tegenover stond aan rente-inkomsten:

5

72,48

ALLE DONATEURS WILLEN WIJ WEER HARTELIJK BEDANKEN!

VORMSEL EN
PROMOTIE
VOOR KINDEREN
KARUNALAYA
Nathalie de Haan, tweede van rechts

Paul Sundar Singh kan een tweede rikshaw

Onze Beuningse vrienden en vriendinnen die in

foto’s en tekeningen iets laten zien van hoe zij

kopen en 350 schooltassen met inhoud. En dan

2003 het vormsel deden, hebben zich weer bij-

leven. De kinderen van Paul Sunder Singh hebben

heeft hij nog geld over om straks te investeren in

zonder ingezet voor hun armere lotgenoten in

hetzelfde gedaan met betrekking tot hun leefwijze.

een nieuw onderkomen. Karunalaya, het project

Chennai. Zij spaarden zelf geld voor Karunalaya,

Het heeft geleid tot prachtige werkstukken.

van Paul Sunder Singh voor straatkinderen en

terwijl de Corneliuskerk de opbrengst van drie

werkende kinderen, krijgt steun van drie kanten.

collectes beschikbaar stelde. Ook de opbrengst

Naast de hulp van deze jongeren in het midden

van de Indiase goederen die Amaidhi na de voor-

van hun schoolcarrière, kreeg Karunalaya ook steun

Zowel de nieuwe groep vormelingen uit de

bereidingsdienst op het vormsel verkocht, is bij

van iemand die haar opleiding bekroonde met een

Corneliusparochie in Beuningen als onze goede

het actieresultaat opgeteld. Dat leverde een totaal

promotie. Nathalie de Haan, een goede vriendin

vriendin Nathalie de Haan hebben geld verzameld

van 5 1.621,15 op.

van bestuursleden Dilia en Peter, mag zich doctor

voor het project. En Wilde Ganzen is bereid over

Zoals ieder jaar hebben de bestuursleden van

in de archeologie noemen. Als cadeau voor haar

de totale opbrengst een premie te verlenen. Een

Amaidhi een diaworkshop gegeven in voorbereiding

promotie vroeg zij een bijdrage voor het project van

mooie drietraps-raket.

op het vormsel. Die ging over het leven van

Paul Sunder Singh. Haar gasten doneerden zeer

(straat)kinderen in India en maakte de tongen

ruimhartig en brachten 5 1.333,- bijeen.

goed los. Als opwarmer hebben we ‘Wie van de
Drie’ gespeeld. De kinderen kregen een Indiaas

De Wilde Ganzen hebben beide bedragen

voorwerp te zien met drie verhalen over wat het

inmiddels ontvangen en sturen die, vermeerderd

voorstelde. Daarvan was er maar één juist, maar

met een premie van 5 873,68 naar Karunalaya.

welke?

Alle donateurs die deze actie tot een succes

Als ander nieuw element is er dit jaar een uit-

maakten, willen we bij deze hartelijk bedanken!

wisseling van indrukken op touw gezet.
De Beuningse kinderen
hebben in verhaaltjes,

Dit is Hari, hij gaat de rikshaw van Karunalaya besturen.

Enkele treffende verhalen en tekeningen met betekking tot hun
leefwijze van de kinderen van Beuningen en Karunalaya...
het heeft geleid tot prachtige werkstukken.

KORT EN BONDIG
Dialezingen
Amaidhi houdt regelmatig dialezingen voor

Indiamarkt van de Paulusschool in Wijchen.

geïnteresseerden in haar projecten of in India in

Verkoop van spulletjes aldaar leverde ruim

COLOFON

het algemeen. We zijn op bezoek geweest bij

6 100,- op. De Amaidhi-stand dook als laatste

vereniging Yaluva in Heerlen, die sr. Rexline

op tijdens de Dag van Barmhartigheid in

steunt. Daar hebben we met name dia’s over

Vught, op 25 mei. Daar hield de stichting

het St. Thomas Hospital en het St. Joseph’s

6 120,- aan over. De beide laatste bedragen

Hospital laten zien. Sr. Rexline hield er een

komen ten goede aan het St. Thomas Hospital

donatie van 6 50,- aan over. De diaprojector

van sr. Rexline in Chennai.

Hoe werkt Amaidhi?

voor de praatgroep Benedenstad van ds. Colijn.

Op stapel staat een dialezing over India voor

- Amaidhi geeft geld voor lokale intiatieven in India

Daar zamelden de aanwezigen 6 60,- in voor

het NIVON. Die laatste diavoorstelling heet

Amaidhi. Bestuurslid Dilia Hunsche vertoonde

‘een reis door India’ en toont reisimpressies:

dia’s over sr. Nirmala en het St. Joseph’s

zowel de toeristische attracties als de mensen

Hospital bij de zogeheten Moedervereniging

en het leven van alledag. De lezing vindt plaats

St. Anna van de Emmausparochie. De dames

op vrijdag 17 oktober vanaf 19.30 uur in

Stichting Amaidhi geeft financiële steun aan
ontwikkelingsprojecten in Zuid-India.

- Amaidhi steunt kleinschalige projecten

kwam opnieuw uit de kast voor een voorstelling

zamelden maar liefst 6 200,- in voor Nirmala’s

wijkcentrum Titus Brandsma aan de

kliniek. Ook hebben we deelgenomen aan de

2 e Oude Heselaan in Nijmegen.

- 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.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Projectenreis met z’n drieën

Sponsoring overheadkosten

Peter Deurloo (voorzitter) en Dilia Hunsche
(penningmeester),

Op de jaarlijkse projectenreis voor Amaidhi in

Amaidhi garandeert dat iedere bijdrage die

het najaar wordt Peter Deurloo dit jaar

voor projecten wordt gedoneerd ook aan

vergezeld door de nieuwe bestuursleden Gerda

projecten wordt besteed. Geen strijkstok dus.

den Boer en Ine Buma-Le Blanc. Samen zullen

En dat blijft ook zo. Tot nu toe hebben we

we alle Amaidhi-projecten bezoeken.

alle administratie-, porto- en reiskosten steeds
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nieuwsbrief op hun e-mailadressen aan ons

Maak een donatie over op ons rekeningnummer:

door te geven. We willen onze nieuwsbrief voortaan zo veel mogelijk via e-mail verspreiden.

Hoe kunt u Amaidhi steunen?
Rabobank: 1679.44.681

Website
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hebben dat een aantal donateurs de nieuws-
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