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TIEN JAAR

AMAIDHI

INDIAKALENDER
Binnenkort verschijnt een kalender
ter gelegenheid van ons tienjarig

Dilia Hunsche vertrok eind 1995 naar Chennai (het vroegere Madras) om te gaan helpen
in het ziekenhuis van dokter Rexline. Tegelijkertijd ging er een container met medische
hulpgoederen naar het St. Thomas Hospital van deze zuster en dokter. Dilia bleef er een
half jaar. Maar terug in Nederland wilden zij en haar partner Peter Deurloo iets blijven
doen voor India en speciaal voor zuster Rexline.

bestaan. Daarin staan foto’s die

Janine van Rennes en Kees Hoovers, die Dilia

Kolapakkam via zuster Rexline, en de bouw van

der die dus ieder jaar te gebruiken

had ontmoet in het St. Thomas Hospital, had-

een nieuw onderkomen voor vrouwen met aids

den dezelfde passie. Na een jaar lang projecten

via de vrouwenorganisatie Zonta.

Peter Deurloo gedurende tien jaar
projectbezoeken maakte in India.
Het wordt een verjaardagskalenis. De opbrengst wordt jaarlijks
toegevoegd aan het project van

te hebben gesteund op individuele basis, besloten zij om een stichting op te richten: Stichting

Inmiddels bestaat Amaidhi tien jaar. Tien jaar

Amaidhi naar het tamilwoord voor vrede en rust.

waarin het aantal projectpartners groeide tot zes.

Toen was het najaar 1997 en steunden wij twee

Er gingen nog meer containers richting Chennai,

voeren actie voor straatkinderen

projecten: een straatkinderenproject in het dorp

we hielden diverse India-manifestaties, werden

in Chennai. Stuur ons een e-mail

genomineerd voor de NCDO-Wilde Ganzenaward,
Dilia Hunsche ging in 1995 naar India om te
werken in het ziekenhuis van dr. Rexline.

de kinderen in Beuningen. Die

zagen bestuursleden komen en gaan.

(info@amaidhi.nl) als u belangstel-

Maar we werden vooral vrienden met mensen

ling heeft. Misschien komt er in

in India die zich dubbel en dwars inzetten voor
hun medemens. Zoals Paul Sunder Singh en

2008 – na vier jaar stilte – weer een

zijn straatkinderen, zuster Nirmala en haar plat-

Indiadag ter gelegenheid van 10

telandskliniek en secretaris Shanmugam van de
naaiopleiding voor Dalitmeisjes. En we mochten

jaar Amaidhi. Die zouden we dan

rekenen op zeer trouwe donateurs in Nederland.

samen met de bevriende stichting

Vooral de kinderen in Beuningen die zich ieder
jaar weer inzetten voor hun leeftijdgenoten in

Kinderhulp Bodhgaya willen organi-

Chennai in het straatkinderenproject Karunalaya,

seren. Die stichting, opgericht door

verdienen een enorme pluim.

ons bestuurslid Ine Kruijdenberg-Le
Blanc, viert dan zijn eerste lustrum.

info@amaidhi
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.
Zonder onze donateurs hadden we het niet kunnen redden. Bedankt voor al uw giften!

BEZOEK uit
CHENNAI
Dokter Rexline van St.-Thomas Hospital en zuster Rita Michael, overste van de franciscanessen, zijn in juli op bezoek geweest in Europa.
Daarbij deden ze ook Wijchen en Nijmegen aan. Gerda den Boer, oudbestuurslid van Amaidhi en oprichter van Indiawerk Wijchen, had een
interessant programma voor beide zusters opgesteld.

Zuster Rita Michael (links) en dokter Rexline (rechts)

Eerst brachten ze een bezoek aan de

Na het bezoek aan de school volgde een

Rita Michael het huis van Peter Deurloo en Dilia

Paulusschool in Wijchen. Die school heeft een

rondleiding op de kinderafdeling van het

Hunsche, bestuursleden van Amaidhi. Daar kwa-

stichting voor ontwikkelingswerk, Paulus Mundial

Radboudziekenhuis in Nijmegen. Het contrast

men zo’n tien Indiagangers en andere geïnteres-

geheten, die een school heeft gebouwd in Ongole

met St.-Thomas Hospital kon niet groter zijn.

seerden kennis maken met onze Indiase gasten.

(Andhra Pradesh) en nu een project steunt in

Rexline probeerde hier geld of goederen te ver-

Rexline bracht op haar bezoek een projectvoorstel

Nepal. Rita Michael is zelf onderwijzeres en was

krijgen voor de uitbreiding van haar ziekenhuis

mee voor het opzetten van een boerderij. Die

zeer ingenomen met dit bezoek. Mogelijk leidt dit

die op stapel staat. Wellicht dat de contacten die

moet inkomsten gaan leveren voor het bejaar-

tot steun van Paulus Mundial en Amaidhi aan een

werden gelegd, onder meer met het hoofd van

denhuis dat ze heeft gebouwd. Amaidhi wil dit

noodlijdende school van de franciscanessen in de

het kinderziekenhuis, in de toekomst tot samen-

bejaardenhuis gaan steunen of wellicht een deel

plaats PT Parru in Andhra Pradesh. Rita Michael

werking kunnen leiden.

van de boerderij.

maakt hiervoor een projectvoorstel.

Aan het eind van de dag bezochten Rexline en

KORT EN BONDIG

zen voor besmetting. Inmiddels heeft Zonta al een
hele tijd gesprekken gevoerd met de dorpelingen en
activiteiten voor hen op touw gezet. May George,
de architect en bouwer van het nieuwe opvanghuis,

kinderen van Paul Sunder Singh en over kinder-

heeft ons laten weten dat ze hoopt dat in november

arbeid in India, dit maal op 28 november 2007. In

of december, dus misschien wel terwijl u deze brief

2008 bezoeken we de voorbereidingsviering op het

leest, de verhuizing plaatsvindt. Corrie Vincent een

vormsel en de vormselviering zelf. Wilde Ganzen

Nederlandse vrouw die een jaar lang in Chennai

beloont onze actie weer met een premie van 70 %

woonde, heeft zich sterk gemaakt voor de verhuizing.

op het actieresultaat. We gaan voor de aanschaf

Ook heeft ze allerlei activiteiten op touw gezet voor

van 400 schooltassen met pennen en schriften en

de vrouwen in het opvanghuis. We zijn haar daar erg

nieuwe kleren en schoenen voor de straatjongens in

dankbaar voor.

het opvanghuis.
Zuster Nirmala aan het werk een dorp
bij Kamalapuram

Op 15 december 2006 hield de EvaLange tijd lag de bouw van een speel-

groep van de Moedervereniging St. Anna een kerst-

tuintje en een mini-kinderboerderij op het terrein

borrel. Zij zamelde 285 euro in voor de aanschaf

Zuster Nirmala in Kamalapuram

van Karunalaya stil, maar nu is het er dan toch van

van naaimachines voor jonge vrouwen die hiermee

krijgt nog steeds onze steun voor de aanschaf van

gekomen. Paul Sunder Singh wilde eigenlijk met de

hun geld verdienen. Sr. Nirmala van St. Joseph's

medische goederen en essentiële apparaten voor

aanleg wachten totdat hij de muur tussen zijn ter-

Hospital heeft zich hiervoor verantwoordelijk gesteld.

haar kliniek. Daarnaast betalen we een vergoeding

rein en dat van zijn buurman zou hebben afgerond.

Hiervoor hartelijk dank!

voor de gezondheidswerkers die ze permanent traint

Daarover woedt echter een slepende rechtszaak.

en die in de dalit-gemeenschappen (kastelozen die

Omdat er nog geen zicht is op een eind aan deze

Amaidhi-voorzitter Peter Deurloo gaat in

buiten de maatschappij staan) hun werk doen. Ze

juridische strijd, heeft Paul besloten toch maar

januari op projectbezoek in India. Met hem mee

kocht in de afgelopen tijd een gasfornuis en koelkast

alvast de speelgelegenheid met kooien voor verschil-

reizen Peter Rosemeyer (oud-Amaidhibestuurslid)

voor de kliniek, spuiten en naalden en medicijnen

lende dieren aan te leggen. Voor dit project brachten

en Bernadette Verbruggen. Zij runnen vanuit België

voor diabetici. Op de rol staan onder meer nog een

de vormelingen van Beuningen en de Rotaryclub

de stichting Future for Sale. Ze bieden arme meis-

apparaat dat wordt gebruikt bij bevallingen en een

Nijmegen geld bijeen .

jes beurzen om te studeren op de kostschool van

beademingsapparaat.

Kamalapuram. Die bevindt zich op het terrein van

Helaas zijn de vrouwen met aids uit het

de kliniek van zuster Nirmala. Kijk voor meer infor-

Voor de kinderen die in 2008 in de

opvanghuis van Zonta nog steeds niet naar hun

matie op www.futureforsale.be.

Beuningse Corneliuskerk het vormsel doen, houdt

nieuwe gebouw verhuisd. De bewoners van het

Amaidhi weer als vanouds een workshop over de

nabijgelegen dorp waren hier tegen omdat ze vre-

TSUNAMISLACHTOFFERS

Opnieuw dakloos

q
Vrouw verzamelt haar huisraad uit haar kapotte huis
De sloopactie in volle gang t

De slachtoffers van de tsunami, die bijgestaan worden door Paul Sunder Singh van de
organisatie Karunalaya, hebben opnieuw een ramp beleefd. Ze overleefden al de tsunami, een daaropvolgende brand die hun noodhutjes in de as legde en een overstroming
van de daaropvolgende stenen noodwoningen. Enkele weken geleden is een groot aantal noodwoningen echter gesloopt op last van een kwade overheidsfunctionaris.
De bewoners hadden geprotesteerd bij de

mensen die nog wachten op een permanente

rechter dat ze nog geen permanent huis

nieuwe woning is nu echter weer dakloos

toegewezen hadden gekregen. De rechter gaf

door de bulldozeractie.

hen gelijk, waarop de overheidsfunctionaris

De plek voor het wijkcentrum dat Karunalaya

waartegen ze hadden geprocedeerd uit wraak

zou bouwen, is vergeven aan de ontwikke-

hun noodhuizen met bulldozers tegen de

lingsorganisatie van de VN die er een school

vlakte werkte. Nu zijn deze mensen voor de

voor verpleegkundigen neerzet.

vierde keer zonder dak. Paul probeert ze te

Paul Sunder Singh van Karunalaya streeft

helpen. Ze hebben inmiddels wel weer elektri-

nu naar de bouw van een buurthuis bij het

citeit en hun rechten op permanente huisves-

tweede permanente bouwblok. Daarvoor is de

ting zijn opnieuw erkend. Amaidhi wacht nog

overheid nog op zoek naar een bouwlokatie.

Wilde Ganzen heeft Amaidhi en tien andere

op een voorstel van Paul hoe wij hulp kunnen

Afwachten dus. Daarnaast heeft Amaidhi Paul

stichtingen die actief zijn in Tamil Nadu geselecteerd

bieden.

ook gevraagd naar mogelijke andere tsuna-

voor een onderzoek naar een betere dienstverlening.

Het goede nieuws is dat in de lange termijn-

miprojecten. Drie jaar na de vloedgolf zijn er

Het fonds wil weten hoe het stichtingen als de

hulp die Amaidhi via Karunalaya in Chennai

nog steeds slachtoffers die onvoldoende wor-

onze beter bij kan staan bij de hulpverlening. Ook

biedt aan de slachtoffers van de tsunami er

den geholpen. Amaidhi heeft daarvoor nog

willen Wilde Ganzen weten hoe projecten worden

weer een project is afgerond. In de township

geld gereserveerd.

geselecteerd of tot stand komen en hoe deze worden

Singaravelar Nagar vlakbij de vissershaven

gecontroleerd. In het geval van Amaidhi is gekozen

in Noord-Chennai is een onderwijscentrum

voor het onder de loep nemen van het schooltas-

gebouwd.

senproject bij Karunalaya. Al zeven jaar zamelen

Helaas gaat de bouw van een

kinderen in Beuningen die het katholieke vormsel

wijkcentrum dat was voorzien niet

doen geld in voor de aanschaf van schooltassen voor

door. Het zou komen te staan bij

(straat)kinderen in Chennai. Karunalaya coördineert

het eerste complex met permanente

dat project. Sara Kinsbergen van Wilde Ganzen

huizen voor ontheemden door de

bezocht het project in India en was zeer enthousiast.

tsunami. Alle slachtoffers leefden

De rugzakken en schooluniformen
van Karunalaya

Zij vond Karunalaya

tot voor kort nog in noodwoningen.

het beste van de tien

Het eerste huizencomplex biedt

projecten die ze in

onderdak aan ongeveer de helft van

Tamil Nadu heeft

deze slachtoffers en is gebouwd

bezocht.

door de overheid. Een deel van de

Kinderen voor het onderwijscentrum dat
met steun van Amaidhi is gebouwd.

Lees verder op de volgende pagina ...

Vervolg van pagina 3

TSUNAMI

Ook betalen we mee aan het oprichten van
een tweede verdieping op het opvanghuis voor

SLACHTOFFERS

straatkinderen van Karunalaya. Die verdieping zal

Zoals het er nu naar uitziet financieren we in

de vrouwengroepen die na de ramp zijn gevormd.

2008 de bouw van vijf kinderzorgcentra. Die

De Rotary Achterhoek heeft geld voor het bouw-

staan ten dienste aan de kinderen van de tsuna-

project bij elkaar gebracht, maar had nog een

mislachtoffers. Het zijn een soort crèches. De

gat in de begroting. Dat gat wil Amaidhi dichten.

centra kan Karunalaya bouwen in samenwerking

Binnenkort verwacht Paul toestemming voor de

met de stadsregering van Chennai. Paul Sunder

bouw te krijgen van de bouwcommissie.

worden gebruikt voor de permanente educatie
van tsunamislachtoffers en de bijeenkomsten van

Singh knapte eerder al eens een dergelijk centrum

COLOFON
Stichting Amaidhi geeft financiële steun

op. Daarom werd hij verzocht een aantal van

Afhankelijk van hoeveel geld we na financiering

aan ontwikkelingsprojecten in Zuid-

die gebouwtjes neer te zetten. De grond wordt

van deze projecten nog in kas hebben, kiezen

India.

ter beschikking gesteld door de overheid. Die

we vervolgprojecten in de tsunamihulp. Daarvan

staat vervolgens ook garant voor de exploitatie.

houden we u uiteraard op de hoogte.

Hoe werkt Amaidhi?

Daardoor is het een duurzaam, want zelfvoorzie-

- Amaidhi steunt kleinschalige projecten

nend, project.

- Amaidhi geeft geld voor lokale intiatieven
in India

ZIN EN ONZIN
VAN KEURMERKEN
Stichting Amaidhi had al lange tijd een
keurmerk als dat van CBF (Centraal Bureau
Fondsenwerving) op zijn wensenlijst staan.
Het is een manier om aan te geven dat donateurs met een gerust hart hun geld aan onze
projecten kunnen besteden. Toch hebben we
besloten om ons streven in de ijskast te zetten. We vinden de kosten, verbonden aan zo’n
keurmerk, te hoog.

wordt verricht door vrijwilligers die 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

alternatieve Keurmerk Goed Besteed rekent 600

op het gebied van armoedebestrijding,

euro voor een keurmerk. Ook dat bedrag vinden

gezondheidszorg en onderwijs.

we te hoog.
Het fonds NCDO dat ons meerdere malen

Voor meer informatie kunt u contact

heeft gesteund, heeft de problematiek rond het

opnemen met:

CBF erkend en heeft zelfs een werkgroep voor

Peter Deurloo en Dilia Hunsche

opgericht om deze problematiek uit de wereld te

De Kluijskamp 12-71,

helpen.

6545 JK Nijmegen
tel.: 024 - 377 35 20

Amaidhi kiest ervoor zo transparant en inzichteOnze collega’s van Stichting Thomas

- Amaidhi kent geen strijkstok: het werk

e-mail: info@amaidhi.nl

lijk mogelijk te opereren. Dat doen we via:

Bouwprojecten hebben in 2006 een gesprek

Nathalie de Haan

gehad met de toenmalige minister van ontwik-

1. een jaarverslag op papier en op onze website.

Stieltjesstraat 21,

kelingssamenwerking Van Ardenne over deze

2. nieuwsbrieven op papier en op onze website.

6511 AJ Nijmegen

problematiek. Ook zij was verrast dat de kosten

3. overheadkosten betalen we niet van de dona-

tel.: 024 - 323 80 07

verbonden aan een accountantsverklaring vol-

teursbijdragen maar via een speciale over-

gens CBF-normen, voor een betrekkelijk kleine

headrekening.

stichting als de Thomasstichting, met minder
dan 5 procent kosten, zo hoog zijn. Zij zegde toe
actie te ondernemen. Zoals bekend kent Stichting
Amaidhi zelfs helemaal geen overheadkosten.

4. een jaarrekening, opgemaakt door accountantskantoor Walgemoed.
5. goede controle ter plaatse waar de besteding
van de ingezamelde gelden plaatsvindt.

Wij vinden het dan ook onverantwoord om hon-

e-mail: n.dehaan@let.ru.nl
Hoe kunt u Amaidhi steunen?
Maak een donatie over op ons
rekeningnummer:
Rabobank: 1679.44.681
o.v.v. Stichting Amaidhi in Nijmegen

derden euro’s per jaar uit te geven aan een CBF-

We vinden goedkeuring door een onafhankelijke

keurmerk. Een echt keurmerk kost 4.360 euro,

derde, gezien deze manier van werken, niet

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt

een ´verklaring van geen bezwaar´ kost 760 euro

noodzakelijk. De tarieven die worden gehanteerd

door: Louman & Friso.

maar dan mag je als organisatie niet naar buiten

botsen met onze opvattingen over besteding van

treden als door het CBF goedgekeurde club. Het

donateursgelden.

WWW.AMAIDHI.NL

OMDAT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN

