Samenvatting van het beleidspan voor het jaar 2014
Voor het jaar 2014 heeft het bestuur van Stichting Amaidhi de volgende doelen geformuleerd:
Project SIP Memorial Home:
In 2013 is de fondsenwerving zo ver gevorderd dat zowel de begane grond als de eerste verdieping
van het nieuwe opvanghuis voor kinderen met aids cq uit gezinnen met hiv/aids kan worden
gebouwd. Er is door SIP/Noori Saleem een gedetailleerd bouwplan met kosteninschatting per
onderdeel ingediend. Hierop heeft het bestuur van Amaidhi het groene licht gegeven om met de
bouw te starten. Het streven is om in 2014 de bouw af te ronden.
Project Don Bosco School:
In 2013 is geld bijeengebracht voor de aanschaf van 12 computers met randapparatuur voor de
Don Bosco School. Dit project is ingediend door het hoofd van de school tijdens het projectbezoek
in december 2012 en januari 2013. Begin 2014 wordt het computerlokaal ingericht. Via
nieuwsbrieven willen we proberen het aantal sponsorouders te vergroten zodat meer meisjes een
Engelstalige opleiding in PT Parru kunnen volgen.
Project St. Thomas Hospital:
In 2012 heeft het St. Thomas Hospital met steun van Amaidhi 3 zonneboilers geïnstalleerd op het
dak van het ziekenhuis. Voor 2013 was het streven om hier nog 1 zonneboiler aan toe te voegen.
Daarnaast zou er een zonneboiler op het dak van het weeshuis van St. Thomas Hospital moeten
komen en een op het bejaardenhuis. Er heeft in 2013 nog geen fondsenwerving voor dit project
kunnen plaatsvinden. Daarom wil Amaidhi in 2014 een inzamelingsactie voeren samen met Wilde
Ganzen. Naar verwachting kunnen de zonneboilers in 2014 worden geplaatst.
Project St. Joseph’s Hospital:
Amaidhi verwacht in 2014 het project St. Joseph’s Hospital te kunnen afsluiten. De
gezondheidszorg in Andhra Pradesh is dusdanig verbeterd dat de rol voor de kliniek in
Kamalapuram steeds marginaler wordt. Ook het langlopende project van de gezondheidswerkers
(health workers) in Kamalapuram zal waarschijnlijk een einde vinden. We willen proberen voor de
vrouwen die dit werk doen, een alternatief te vinden in de vorm van een aanstelling als
gezondheidswerker in dienst van de overheidsgezondheidszorg.
Project Karunalaya:
Voor Karunalaya houden de kinderen die in Beuningen het vormsel doen ook in 2014 weer een
actie. Ze zamelen geld in voor de aanschaf van schooltassen en leermiddelen, kleding, schoenen en
een leerzaam kamp. Deze jaarlijkse actie wordt steeds gesteund door Wilde Ganzen. Deze
organisatie geeft een premie van 55% op het actieresultaat. Het andere project van Karunalaya
dat in 2012 begon, hulp aan pavement dwellers (mensen die aan de rand van de weg leven), wordt
in 2014 indien mogelijk voortgezet. Het werd gesteund door Stichting Overal in Nijmegen maar
deze financiering is op dit moment ongewis. Ook is nog onduidelijk of Karunalaya dit project wil
continueren.
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