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NIRMALA HEEFT
EEN jEEp
Peter, Dilia en hun kinderen Clemens en Myrthe waren een van de eersten die erin reden: de
nieuwe jeep van het St. Joseph´s Hospital in Kamalapuram. Toen ze tijdens hun projectenreis
daar aankwamen was de jeep er pas een dag. Zuster Nirmala is er dolblij mee.

INDIAREIs

Een bijzondere projectenreis was het die Dilia
Hunsche, Peter Deurloo en hun kinderen
Clemens en Myrthe maakten op het snijpunt
van 2008 en 2009. Kerst en Nieuwjaar vieren in
Zuid-India, laverend tussen toeristische attracties
en projectbezoeken. Een impressie van deze reis
en van de projecten die we bezochten, hebben
we op 6 juni getoond tijdens een India-avond in
Wijchen.
We zagen paleizen, tempels, bergen, prachtige
dansvoorstellingen en allerlei dieren – en vooral
apen! – in het wild. De mensen van de projecten
vonden het leuk om het hele gezin Deurloo te
ontvangen. Werken en vergaderen kwam er alleen
tussen de bedrijven door van. Vooral hebben we
veel leuke uitstapjes met onze Indiase vrienden
gemaakt. Zoals een tripje naar de dierentuin met
de vrouwen van Zonta. Gelukkig zitten ze nu al
meer dan een jaar in rust in het opvanghuis. De
schade die kwade dorpelingen eerder aanrichten,
is inmiddels met steun van Amaidhi hersteld.
We bezochten ook een pretpark met de mensen
van de kleermakersopleiding Chennai Tailoring
Team en met de meisjes van de kostschool in
Kamalapuram gingen we in een platte kar achter
een tractor naar een speeltuin.
Clemens en Myrthe zijn nu dikke vrienden geworden met Beulah, Peter en Jacob, de kinderen van
Paul Sunder Singh en Bakiam (de mensen achter
straatkinderenproject Karunalaya). Wie het allemaal nog eens rustig wil bekijken en nalezen, kan
terecht op ons weblog: www.amaidhi.web-log.nl.
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Allerarmsten naar
school

Stichting Paulus Mundial, verbonden aan de
Paulusschool in Wijchen, heeft 18 meisjes uit
straatarme gezinnen geadopteerd. Ze krijgen
een beurs zodat ze de Engelstalige Don Bosco
school in PT Parru, Andhra Pradesh, kunnen
bezoeken. Dat is vlakbij de school in Ongole
die Paulus Mundial heeft helpen bouwen.

De Paulusschool steunt de meisjes in principe

steeds een zeer ondergeschikte positie in. Alle
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december naar India om de scholen in Ongole en

van wie we ook het St. Joseph’s Hospital en St.

PT Parru te bezoeken. Tijdens onze presentatie-

Thomas Hospital steunen.

avond op 6 juni in de Paulusschool (brede school

Er zitten jongens en meisjes op de school, maar

Noorderlicht) vertelden we ook over het project

Paulus Mundial heeft bewust gekozen voor het

PT Parru.

steunen van meisjes. Zij nemen in India nog

Lopen voor hiv-kinderen
Tiny en Nelly van Breugel lopen naar Santiago
de Compostella. Ze doen dat niet alleen voor
zichzelf maar ook voor de kinderen in het
weeshuis van SIP dat door ons bestuurslid
Corrie Vincent is geadopteerd. Sponsors
hebben tot nu toe 4.102 euro in het laatje
gebracht. Ze zijn te volgen via www.naarsantiagovoorkinderen.web-log.nl

ouders komen. Sommigen zijn wees, sommigen
hebben maar één ouder. Noori wil het huidige
gehuurde opvanghuis kopen en er op termijn
een verdieping bovenop bouwen. We willen haar
helpen dat doel te bereiken. Maar we hebben haar
gevraagd eerst een financieel plan te maken waarin ze ook duidelijk maakt welke Indiase fondsen
ze aanboort. Op het gebied van hiv-projecten zijn
er veel overheidsprogramma’s in India.

Het geld is een bijdrage aan Corries steun voor

We wachten momenteel op Noori’s reactie. In

het kinderhuis van Noori dat kinderen huisvest

de tussentijd blijven we sparen voor de kinderen

die zelf hiv-positief zijn of uit gezinnen met hiv-

van SIP.

Op zoek naar de zon
Naar de zon hoef je in India niet lang te
zoeken. En ook steeds minder naar toepassingen van zonne-energie. Zuster Rexline
van St. Thomas Hospital is ermee bezig en
Amaidhi wil haar daarmee helpen.

medewerkster Liesbeth Thijssen doet onderzoek
in Nederland naar de technische mogelijkheden
en noodzakelijke apparatuur. Maar ook naar
mogelijke steun van (alternatieve) energiebedrijven voor het project.
Ook ons bestuurslid Ine Kruijdenberg-Le Blanc

Wij willen proberen om het St. Thomas

wil graag met zonne-energie gaan werken in haar

Hospital zoveel mogelijk op zonne-energie te

weeshuisproject in Bodhgaya via de stichting

laten draaien. Daarom hebben we gegevens

Bodhgaya. Daarom gaan we samen optrekken

bij zuster Rexline opgevraagd. Onze nieuwe

richting de zon.

Miniprojecten
Amaidhi heeft iets nieuws bedacht: het miniproject. Wij brengen projecten in India al heel
dichtbij. Onze donateurs weten dat al hun
euro’s op de goede plek terechtkomen en dat
we onze projectpartners persoonlijk kennen en
hun werk ieder jaar gaan bekijken.

• Koop een of meer schooltassen met schriften
voor straatkinderen à 4 euro per set
• Sponsor een set verpleegkundige materialen
voor het St. Joseph´s Hospital à 25 euro

We willen een stapje verder gaan. We stellen

• Adopteer een basis-gezondheidswerkster voor

donateurs in staat een eigen stukje project te

het St. Joseph´s Hospital à  200 euro (kosten

adopteren: een miniproject. Dat maakt het mogelijk dat de gever nog beter weet waar zijn geld

voor 1 jaar gezondheidswerk in de dorpen)
• Koop een aandeel in een zonnepaneel voor het

terechtkomt.

St. Thomas Hospital à 100 Euro of sponsor een

U kunt kiezen uit de volgende doelen:

heel paneel à 1.700 euro

KARUNALAYAREIKT
STEEDS HOGER
Een plaquette met je naam erop, ingemetseld
in de muur. Dat zie je niet iedere dag. Je wordt
er verlegen van, maar ook heel trots. Het overkwam Dilia en Peter ter gelegenheid van de
opening van de derde verdieping van het huis
van Karunalaya.

het shelter van Karunalaya. Daarnaast gaan deze
jongens op educatief kamp in de jungle.
We vinden dan ook dat de kinderen van
Beuningen een standbeeld hebben verdiend.

Stichting Wilde Ganzen steunt deze actie met een
premie van 70 procent op het actieresultaat.
De vrouwen voor wie Karunalaya opkomt, zijn

Karunalaya heeft het afgelopen jaar twee ver-

zeer dankbaar voor de steun van stichting Overal.

diepingen boven op zijn opvanghuis gebouwd.

Die heeft het project women empowerment

Een verdieping huisvest bedrijfjes van vrouwen

geadopteerd. Vrouwen uit de vissersgemeen-

uit de tsunamigemeenschap en de andere biedt

schap van Noord-Chennai die zwaar door de

plaats aan vergaderingen van vrouwen- en kinder-

tsunami werd getroffen, worden gestimuleerd tot

groepen uit deze community. Het is het laatste

het vormen van groepen die gezamenlijk voor

grote project uit de reeks tsunamiprojecten die

hun rechten opkomen. Niet alleen richting over-

Amaidhi sinds begin 2005 heeft gesponsord.

heid maar ook richting hun eigen mannen.

Karunalaya zet zich in voor straatkinderen en

Het project werd tijdens de reis aan ons gepre-

vrouwen. Die straatkinderen hebben ook dit jaar

senteerd door de werkers van Karunalaya die het

weer een fantastische steun in de rug gekregen

uitvoeren. Het gaat erg goed. Enkele vrouwen

van kinderen in Beuningen die daar het vormsel

hebben zelfs al processen tegen de overheid aan-

hebben gedaan in de Corneliuskerk. Die kinderen

gespannen vanwege discriminatie van vrouwen

en de kerkgangers brachten 1580 euro bijeen.

en achterstelling van de tsunamigemeenschap in

Met een bijdrage van Wilde Ganzen kunnen daar-

het algemeen.

van 400 schooltassen met pennen en schriften

Binnenkort sluiten wij het hoofdstuk tsunami en

worden gekocht. Maar ook kleren, sandalen,

brengen we een overzicht uit van alle hulp die we

slaapmatten en dekens voor de straatkinderen in

de afgelopen vier jaar gaven.

KORTENBONDIG
FNV

pakt uit

F uture

for sale

De FNV-afdeling in Wijchen heeft 130 pennen

Amaidhi heeft een bezoek gebracht aan de gezellige

gedoneerd aan de internaatsmeisjes van St. Joseph’s

Indiamanifestatie van Future for Sale in Boom bij

Hospital in Kamalapuram. De pennen zijn mee

Antwerpen. We hebben daar wat Indiase snuisterijen

naar India genomen door Bernadette Verbruggen

verkocht en daarmee 60 euro binnengehaald. En

van Future for Sale. Die stichting heeft een aantal

we hebben er een mooi contact aan overgehouden:

meisjes met arme ouders geadopteerd en verleent

Fabienne Huygen, die voor ons op 6 juni de Baratha

hen een beurs zodat ze naar de kostschool kunnen

Natyam komt dansen. Zie het eerste artikel in deze

gaan. De meiden zijn hartstikke blij met de pennen.

nieuwsbrief.

En ze maken ook nog eens reclame voor de FNV.

COLOFON
Stichting Amaidhi geeft financiële

Het is onbekend of zich al Indiase leden bij de vak-

J aarrekening

steun aan ontwikkelingsprojecten in

bond hebben gemeld.

Onze jaarrekening over 2007 is weer gratis opge-

Zuid-India.

maakt door BDO CampsObers Accountants en
C ollecte

adviseurs. Amaidhi mag nu al elf jaar rekenen op

De dames van de EVA-groep uit de Emmausparochie

deze prachtige manier van sponsoring en daar zijn

Hoe werkt Amaidhi?

in Nijmegen hebben opnieuw geld ingezameld voor

we erg blij mee.

• Amaidhi steunt kleinschalige projecten

de kliniek van sr. Nirmala in Kamalapuram. Zij hiel-

• Amaidhi geeft geld voor lokale intiatie-

den een collecte op 7 mei die 125 euro opbracht.

S ponsorloop

Het bedrijf Inz & Outz uit Millingen aan de Rijn

Op een basisschool in Heeze vindt op 23 juni een

wil het St. Joseph’s Hospital van sr. Nirmala ook

sponsorloop plaats ten bate van het kinderhuis SIP

werk wordt verricht door vrijwilligers

steunen en dan specifiek de health workers. Hoe die

Memorial Home. Van het geld wordt professionele

die administratie- en reiskosten uit

steun er precies uit gaat zien, moeten we nog verder

begeleiding voor het project ingehuurd.

eigen beurs betalen

uitwerken. Inz & Outz is een trainingscentrum op
het gebied van arbeid en persoonlijke ontwikkeling.
Voor meer informatie: www.inz-outz.nl

ven in India
• Amaidhi kent geen overheadkosten: het

• Amaidhi houdt haar donateurs op de
hoogte van het verloop van projecten
via een  nieuwsbrief
• Amaidhi investeert in structurele hulp
op het gebied van armoedebestrijding,
gezondheidszorg en onderwijs.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Peter Deurloo en Dilia Hunsche
De Kluijskamp 12-71,
6545 JK Nijmegen
tel.: 024 - 377 35 20
e-mail: info@amaidhi.nl
web: www.amaidhi.nl
Hoe kunt u Amaidhi steunen?
Maak een donatie over op ons
rekeningnummer:
Rabobank: 1679.44.681
o.v.v. Stichting Amaidhi in Nijmegen en
eventueel de naam van het project waarvoor u geld doneert.
Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt
door de belangeloze medewerking
van Louman & Friso Ontwerpbureau,  
Nijmegen.

WWW.AMAIDHI.NL

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

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN

