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Toen verbleef zij bij sr. Rexline. Hedda had een
enorme hoeveelheid geld weten binnen te halen

Belasting

vanwege de tsunami die toen juist had toegeslagen.

Amaidhi heeft van de belastingdienst een zoge-
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heten artikel-24-status gekregen. Dat betekent

- Drukke tijd voor Paul Sunder Singh

Nederland om dit geld te besteden. Peter nam haar

dat donateurs hun giften aan de stichting van

- Motherhood: een trein die ontspoorde

mee naar Paul Sunder Singh van Karunalaya. Na

de belasting kunnen aftrekken. Ook hoeft

- Chennai Tailoring Team bezint zich op toekomst

dit bezoek besloot zij haar geld – ruim 13.000 euro

Amaidhi bij ontvangst van legaten (donaties via

- St.-Joseph’s Hospital: we zijn er bijna

– via Amaidhi te besteden aan de structurele

het testament) maar 11% successierechten te

Stichting Amaidhi geeft financiële steun

- Zonta: Suggesties voor een doorbraak

wederopbouw die Karunalaya voor ogen heeft.

betalen, in plaats van 60%.

aan ontwikkelingsprojecten in Zuid-

- Kort en bondig

India.

- Tuition: Schoolkinderen klaar voor de start

Inmiddels heeft Hedda ons ook een drukke taak uit
handen genomen: ze heeft de honderden donateurs

Website

van geld voor de tsunami-actie die nog niet eerder

Niet alleen heeft Amaidhi zijn website tot een

Hoe werkt Amaidhi?

met Amaidhi te maken hadden gehad een bedank-

doeltreffend wapen kunnen maken in de actie

- Amaidhi steunt kleinschalige projecten

brief met verantwoording van het besteedde geld

voor de tsunamislachtoffers, ook is de site bin-

- Amaidhi geeft geld voor lokale intiatieven

gestuurd.

nenkort in het Engels te raadplegen. De vertaling is het werk van Hedda Steenhauer, over

Indiagangers

wie hierboven al het nodige te lezen was.

We hebben het afgelopen half jaar een aantal

- Colofon

in India
- Amaidhi kent geen overheadkosten: het
werk wordt verricht door vrijwilligers die
administratieen reiskosten uit eigen

keer bemiddeld voor mensen die van plan waren
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beurs betalen
- Amaidhi houdt zijn donateurs op de
hoogte van het verloop van projecten
via een regelmatig verschijnende
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SCHOOLKINDEREN
K LAAR VOOR DE
S TART

- Amaidhi investeert in structurele hulp

Meer dan zevenhonderd schoolkinderen in het
zuiden van Chennai hebben nieuwe tassen,
boeken, schriften, uniformen en schoenen
gekregen. Die zijn gekocht van het geld dat
beschikbaar kwam na acties van Vereniging
Yaluva, Jojo Heesbeen en Bibi en Amaidhi.
Wilde Ganzen en NCDO gaven een flinke premie van 170 procent bovenop het actieresultaat.

De tassen zijn inmiddels al aangeschaft en ver-

op het gebied van armoedebestrijding,
gezondheidszorg en onderwijs.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Peter Deurloo en Dylia Hunsche

Juist de vissersdorpen waar Karunalaya actief is, zijn
eind vorig jaar zwaar getroffen door de natuurramp.
Bestuurslid Peter Deurloo was getuige van de hulpverlening door Karunalaya aan de vissersfamilies

Wilde Ganzen en NCDO, twee fondsen waarmee Amaidhi al jaren samenwerkt en die onze
projecten ondersteunen, hebben Amaidhi
genomineerd voor de KPA/Wilde Ganzen
Award. Die prijs van 5.000 euro ging uiteindelijk naar een ander project, maar wij zijn hartstikke trots op onze nominatie.

De zes genomineerden werden gekozen uit maar

toen hij in januari 2005 zijn jaarlijkse projectenbe-

liefst zo’n 400 kleinschalige ontwikkelingsorgani-

zoek aflegde.

saties. We voelen ons dan ook zeer vereerd door

Opvallend was hoe goed georganiseerd en door-

deze uitverkiezing.

dacht de hulpverlening was opgezet. Via een registra-

Wij hebben als stichting al diverse malen een

tiesysteem werd ervoor gezorgd dat alleen de echte

beroep gedaan op de medefinanciering van

slachtoffers van de tsunami hulp kregen. De identifi-

NCDO (KPA, Kleinschalige Plaatselijke Activi-

catie vond plaats aan de hand van selectie van foto’s

teiten) en Wilde Ganzen. Beide organisaties

van echte en vermeende slachtoffers door de sociaal

6546 ED Nijmegen

Stichting Amaidhi is een van de zes projecten die

geven aanvullende fondsen bij het geld dat je als

werkers van Karunalaya die al jaren in deze dorpen

tel.: 024 - 377 35 20

door de professionele donororganisaties NCDO

stichting zelf bijeenbrengt door actie te voeren.

komen. Alleen mensen die een pasje kregen, konden

e-mail: info@amaidhi.nl

(Nationale Commissie voor Duurzame

Horstacker 12-41,

deeld. En sr. Rexline is druk bezig met de aan-

Ontwikkeling) en Wilde Ganzen zijn uitgekozen

schaf van de andere spullen. Van het geld dat wij

Ine Buma-Le Blanc

als ‘beste kleinschalige ontwikkelingsprojecten’

inzamelen worden ook schoolgelden betaald.

De Kluyskamp 12-89,

van 2005. De bezoekers van de KPA-Wilde

Voor dat deel van de begroting worden we echter

6545 JK Nijmegen

Ganzen Dag van zaterdag 25 juni kozen de uit-

niet gesponsord door Wilde Ganzen en NCDO.

tel.: 024 - 377 98 61

eindelijke winnaar van de prijs. Dat werd het

Het uitdelen van de goederen leidde tot een ware

e-mail: Ine.Buma@edu.han.nl

project Cook-it dat koken op zonne-energie in

heksenketel rond het ziekenhuis. Ook tal van

Lees verder op de volgende pagina...

Eritrea heeft geïntroduceerd.

mensen die niet met de tuition centra te maken

Bekijk onze website voor een overzicht van

Amaidhi presenteerde zich tijdens deze dag met

hebben, probeerden een graantje mee te pikken.

al onze activiteiten op:

een informatiestand, een prachtige videofilm

www.amaidhi.nl

over de tsunamihulp door Karunalaya Social

Het gaat om kinderen die deelnemen aan de

Karunalaya heeft een druk half jaar achter de rug.
Sinds de tsunami op tweede kerstdag van 2004 is
Paul Sunder Singh, de directeur, continu bezig
geweest met hulpverlening. Hier in Nederland
heeft de natuurramp geleid tot een vloedgolf aan
hulp, ook bij Amaidhi. Naast die meer dan honderdduizend tsunami-euro’s is het ook gelukt
genoeg geld bijeen te brengen voor de aankoop
van het voorterrein van Karunalaya’s nieuwe
hoofdkwartier.

Service Society (gemaakt door Mathieu van

huiswerkklassen (tuition) die vanuit het St.Thomas Hospital van dr. sr. Rexline worden

Hoe kunt u Amaidhi steunen?

Wezel) en een praatje door bestuurslid Dilia

gecoördineerd. Er zijn 18 van dit soort kleinscha-

Maak een donatie over op ons

Hunsche. Het tsunamiproject was met name

lige klassen in de wijken en dorpen rond het zie-

rekeningnummer:

reden voor de nominatie.

kenhuis. Vereniging Yaluva heeft zich, net als

Rabobank: 1679.44.681

Amaidhi en haar bestuurslid Jojo Heesbeen,

o.v.v. Stichting Amaidhi in Nijmegen

gericht op het steunen van dit tuition project.

WWW.AMAIDHI.NL

Omdat alle kleine beetjes helpen
Slachtoffers van de tsunami werden voor de tweede keer in korte tijd getroffen door
rampspoed. Door brandstichting verloren zij hun noodwoningen.

DRUKKE TIJD
VOOR PA U L
SUNDER SINGH

Vervolg van pagina 1

compleet mogelijk op de hoogte gehouden van de
vorderingen in de hulpverlening. Dankzij de inspanningen van onze webmaster, Bart Friso, is onze site
continu geactualiseerd.
Bekijk deze site als u meer wil weten over de gereali-

TA I LORING TEAM B E Z I N T Z O N TA: S U G G E S T I E S
ZICH OP TOEKO M S T VOOR EEN DOORBRAA K
Met hulp van ontwikkelingsconsultant
Elizabeth Negi heeft het kleermakersproject Chennai Tailoring Team geprobeerd
een toekomstplan te maken. Daarin zou
het project zonder steun van Amaidhi verder moeten functioneren. Tot nu toe ligt er
nog geen definitief plan op tafel.

Helaas is het nieuws dat we over Zonta kunnen
melden droevig. De vrouwen met aids moeten
nog steeds bivakkeren in het oude opvanghuis in
Pallavaram. De bewoners van het dorp waar het
nieuwe huis staat, blijven zich verzetten tegen de
komst van de vrouwen.

goederen afhalen bij het nieuwe sheltergebouw van

seerde hulp tot nu toe en de toekomstplannen van

Karunalaya.

Karunalaya. Uitgebreide informatie over die zaken

Na deze stroom aan noodhulp, zoals dekens, slaap-

vindt u onder het speciale hoofdstukje over de vloed-

matten, etenswaren, pannen en waterkannen, heeft

golf.

Karunalaya ingezet op de aanschaf van boten en

Ook het trieste vervolg van het tsunamileed is daar

mobiele winkeltjes. Die worden in kleine gedeeltes

te zien. Medio juni gingen in twee grote branden alle

aangeschaft, een proces dat nu nog steeds loopt. Ze

noodwoningen van de getroffen vissers in vlammen

gaan niet naar individuele slachtoffers maar naar

op. De tweede brand bleek te zijn aangestoken.

den betaald. Amaidhi vindt dat het doel van

Wel heeft Amaidhi een aantal suggesties gedaan

den we dat we het project zoveel mogelijk moeten

zelfhulpgroepen die de vrouwen uit de visserge-

Vermoed wordt dat de eerste brand ook moedwillig

Amaidhi wil uiterlijk eind 2006 het kleerma-

het project inmiddels is gerealiseerd: alle

om tot een doorbraak te komen. Ons bestuurslid

helpen om uit de ontstane impasse te komen.

meenschappen hebben gevormd. Zo wil Paul

is gesticht. In deze brand zijn veel van de spullen die

kersproject afsluiten. We hebben gesugge-

vrouwen en meisjes die interesse hadden

Jojo Heesbeen heeft hierover contact gezocht met

De kans bestaat dat twee meiden die een tijdlang in

Sunder Singh ervoor zorgen dat zoveel mogelijk

in de eerste hulpfase zijn aangeschaft, verloren

reerd om er een openbare voorziening van te

voor het leren van het kleermakersvak zijn

het bestuur van Zonta Chennai. Ook hebben we de

India willen verblijven, Zonta gaan bezoeken en een

mensen van de hulp profiteren. Ook betekent dit een

gegaan. Amaidhi maakt even pas op de plaats. We

maken voor de omringende wijk. Vrouwen en

opgeleid.

situatie aangekaart bij de fondsen ICCO en Wilde

tijdlang mee gaan leven in het Resource Centre.

versterking van de gemeenschappen.

willen bekijken welke acties de Indiase overheid gaat

meisjes die hun naaiopleiding achter de rug

Voorlopig wachten we nog op een goed plan

Aan de noodhulp en de tweede hulpfase heeft

ondernemen voor de betrokkenen. We geven er de

hebben, maar thuis niet de beschikking heb-

vanuit uit Bro. Siga. Animation Centre, de

Amaidhi 49.864,- euro bijgedragen van de ruim

voorkeur aan de rest van ons tsunamibudget te

ben over een naaimachine zouden in het

zelfhulporganisatie van sloppenwijkbewo-

honderduizend euro die op onze rekening verscheen

spenderen aan structurele wederopbouw.

wijkgebouw waar de naaimachines staan

ners die dit project onder haar hoede heeft.

voor hulp na de vloedgolf.

Samen met de Stichting Karunalaya hebben we Paul

Voor de langere termijn heeft Karunalaya, samen

verzocht duidelijkheid te geven over een aantal

met ontwikkelingsconsultant Elizabeth Negi, een uit-

begrotingsposten uit het meerjarenplan die we wel-

gebreid meerjarenplan geschreven. Aan onderdelen

licht kunnen ondersteunen.

daarvan wil Amaidhi het nog resterende tsunami-

Met alle tsunamidrukte zou je het bijna vergeten:

tegen een kleine vergoeding kunnen naaien.
Uit die vergoedingen zouden het onderhoud
van de machines en de elektriciteitskosten
moeten worden gedekt.
Een voortzetting van het kleermakersonderwijs behoort tot de mogelijkheden, maar zou
dan wel vanuit Indiase fondsen moeten wor-

MOTHERHOOD:
EEN TREIN D I E
ONTSPOORDE
Het transport van tien trucks en een vliegtuig met
hulpgoederen naar Chennai door Stichting
Motherhood heeft Amaidhi, maar met name
Paul Sunder Singh van Karunalaya en sr. Rexline
de nodige hoofdbrekens gekost.

procedures voor het verdelen van de hulp en het ver-

Ganzen die indertijd onze actie voor een nieuw
gebouw hebben gesteund. Ook zij deden een aantal suggesties voor bruikbare Indiase contacten om
de zaak uit het slop te trekken. Helaas zien zij geen
mogelijkheden om de situatie ter plekke te gaan
bekijken. Amaidhi beschouwt dit project als afgesloten nu het nieuwe opvanghuis gebouwd is. Wel vin-

S T.-JOSEPH ’S
H O S P I TAL:
WE ZIJN ER BIJNA
De bouwactiviteiten in Kamalapuram zijn afgerond. Sr. Nirmala van St.-Joseph’s Hospital moet
nog een aantal verpleegkundige goederen aanschaffen. En er is nu een part time arts in
Kamalapuram. Het zijn de laatste loodjes (en
zeker niet de minste) van het meerjarige steunprogramma die ten uitvoer komen.

krijgen van vrijwaringsbewijzen. Hierdoor is

goede banen te leiden.
Het is onzeker of fase twee van het meerjarenproject
door zal gaan. Die behelst de inrichting van een eenvoudige operatiekamer met apparatuur. Dat onderdeel gaat alleen door in geval de kliniek de beschikking houdt over een arts. De ervaringen in het verleden met het aantrekken van artsen van buiten de
congregatie naar Kamalapuram zijn slecht. Daarom

Karunalaya nu nog steeds in conflict met de Indiase

Een van de belangrijkste fasen in de hulp aan de kli-

willen we eerst een tijdlang bekijken of de arts die er

autoriteiten.

niek – de bouw van een patiëntenkeuken, renovatie

nu werkt, dokter Madhu, goed functioneert.

Na deze slechte ervaringen met Motherhood heeft

van alle daken en aanleg van een wateropvangsys-

Hij wordt betaald uit de inkomsten van de kliniek.

Karunalaya geweigerd mee te werken aan het ont-

teem – is nu afgerond. Amaidhi had het voordeel

Amaidhi geeft de voorkeur aan het aanstellen van

Stichting Motherhood was een van de Nederlandse

vangen van het vliegtuig met hulpgoederen dat

hiervoor te kunnen samenwerken met de Thomas

dokter sr. Rosalyn, een lid van de congregatie. Zij is

organisaties die na de tsunami in actie kwamen met

enige tijd later arriveerde. Ook die goederen waren

Bouwstichting. Die bouwt al zeer veel jaren voor de

echter niet beschikbaar.

hulpverlening. Motherhood doet dit altijd in de vorm

zonder overleg vooraf op naam van Karunalaya

congregatie van Franciscanessen. Haar kennis en

van hulp in natura, goederen die worden vervoerd

gezet. Nicolien de Kroon heeft vervolgens sr. Rexline

ervaring zijn onontbeerlijk geweest om de bouw in

voor Karunalaya’s opvangproject voor straatkinderen

met vrachtwagens. Amaidhi raakte bij het transport

zo ver gekregen om voor de ontvangst van deze goe-

is juist een heel positieve ontwikkeling te melden.

naar Zuid-India betrokken via de vervoerder van de

deren garant te staan. Dat leverde voor haar overi-

Het is gelukt voldoende geld bijeen te krijgen voor

goederen, Vidotrans. Wij hebben duidelijk gemaakt

gens wel zeer bruikbare medische materialen op.

geld besteden. Daartoe overleggen we met de

aankoop van het grote voorterrein van het nieuwe

dat wij projecten steunen in India en Karunalaya en

Uiteindelijk bleven alle partijen, behalve Stichting

Stichting Karunalaya in Nederland en met Cordaid

opvanghuis. Daarbij heeft Amaidhi kunnen rekenen

St.-Thomashospital genoemd als mogelijke ontvan-

Motherhood die spreekt van een geslaagd transport,

zodat duidelijk wordt wie welke posten van de begro-

op de steun van vele donateurs, van Stichting

gende partijen van de Motherhoodhulp. Zonder

achter met een kater. De goederen die waren ver-

ting voor zijn rekening neemt. Onze voorkeur gaat

Karunalaya en van NCDO en Wilde Ganzen.

overleg met Amaidhi en met onze Indiase partners

voerd, bleken voor een groot deel onbruikbaar en

voorlopig uit naar de financiering van de bouw van

Op het terrein wil Paul een kinderboerderij, een

is Motherhood vervolgens van start gegaan met het

sloten totaal niet aan bij de plaatselijke behoeften. Er

gemeenschappelijke voorzieningen, zoals sanitair of

moestuin en een speeltuin aanleggen. Mede daar-

verzamelen van de goederen en het laden van de

ontstonden spanningen doordat Motherhood niet

poliklinieken, voor de getroffenen. Ook overwegen

voor willen we actievoeren onder de kinderen die in

vrachtwagens. Een trein die niet te stoppen bleek en

geïnventariseerd had wie de werkelijke tsunami-

we de vrouwengroepen te gaan ondersteunen die

Beuningen het vormsel gaan vieren.

die uiteindelijk ontspoorde.

slachtoffers waren. Een Indiase consultant die met

een belangrijk aandeel hebben in de wederopbouw.

Motherhood liet vrachtdocumenten maken waarin

het transport meereisde om een evaluatie te maken

Voor regelmatige bezoekers van onze website biedt

Karunalaya als ontvangende partij werd genoemd.

voor Mensen in Nood die het transport deels finan-

het voorgaande weinig nieuws. We hebben via onze

Eenmaal in Chennai bleek de ploeg van Mother-

cierde, kwam met een vernietigend rapport. Het geld

website actie gevoerd en onze donateurs, die meestal

hood, onder leiding van voorzitter Nicolien de Kroon

dat het transport heeft gekost, had veel beter in India

nog niet eerder van Amaidhi hadden gehoord, zo

niet bereid zich te houden aan de in India geldende

zelf besteed kunnen worden, was zijn conclusie.

Het voorterrein van het shelter van
Karunalaya werd gebruikt om hulpgoederen
uit te delen aan slachtoffers van de tsunami .

Kinderen spelen op het gerepareerde dak.

