Samenvatting van het beleidsplan voor het jaar 2018
Voor het jaar 2018 heeft het bestuur van Stichting Amaidhi de volgende doelen geformuleerd:
Project SIP Memorial Home: Eind 2015 was de fondsenwerving zo ver gevorderd dat een begin kon
worden gemaakt met de bouw van de begane grond van het nieuwe opvanghuis voor kinderen met
aids cq uit gezinnen met hiv/aids. In 2016 is een gedetailleerd bouwplan met kosteninschatting per
onderdeel ingediend. Dat markeerde het moment dat daadwerkelijk met de bouw kon worden
gestart. SIP heeft zelf fondsen weten te werven voor de aankoop van een stuk bouwgrond. In 2017 l
is de eerste fase van de bouw gestart. In 2018 willen we de begane grond afbouwen. Onze
fondsenwerving stopt en we vragen SIP tijdens het projectbezoek van 2018 om zelf fondsen te
werven om de begane grond bewoonbaar te maken. Een eerste verdieping zal SIP ook uit eigen
fondsenwerving dienen te financieren.
Project Don Bosco School: In 2018 maken we een pas op de plaats wat betreft het werven van
Nederlandse sponsorouders. Hoewel de eerste twee jaargroepen zijn afgestudeerd in 2016 en 2017
zijn de financiën van dit project in toenemende mate problematisch. Enerzijds komt dit door oude
afspraken met donateurs over betaling die niet meer het huidige prijsniveau weerspiegelen,
anderzijds komt het door toenemende kosten in India en een zeer hoog examengeld dat er voor 10de klassers blijkt moet te worden betaald. Tekorten worden deels opgevangen via het vormen van
een vereveningsfonds, onder meer gevoed door de Kinop Foundation. We bespreken de toekomst
van dit project met onze counterpart tijdens ons projectbezoek en roepen op tot fondsenwerving in
India door de Don Bosco School zelf.
Project St. Thomas Hospital: We monitoren de besteding van de geldbedragen die in 2017 zijn
overgemaakt voor noodhulp en wederopbouwhulp na de cycloon die Chennai trof in januari 2017.
We willen komen tot een integraal duurzaamheidsproject met regenwateropvang en hergebruik,
rioolwaterzuivering, scheiding van waterstromen en zonnepanelen voor stroomvoorziening. We
bespreken dit project tijdens ons projectbezoek.
Project Karunalaya: Voor straatkinderenproject Karunalaya houden de kinderen die in Beuningen het
vormsel doen in 2018 weer een actie. Het gaat om een kleine groep kinderen. Dat betekent dat ook
in 2018 gekeken moet worden naar nieuwe fondsen voor deze actie. Onder meer zal worden
getracht 1000 in plaats van 500 euro te krijgen van kringloopwinkel Vraag en Aanbod voor dit project
Ook het Tinnen Roos Schaaktoernooi in Millingen doneert een bedrag voor dit project.
Daarnaast wordt de noodhulp en wederopbouwhulp na de cycloon van januari 2017 geëvalueerd.
Onder meer komt er een reportage aan Wilde Ganzen die een premie gaf aan deze actie en we
bekijken tijdens ons projectbezoek met name de reparatie van afgewaaide daken in de sloppenwijk
Ambedkar Nagar.
We gaan verder met fondsen werven en een projectplan opstellen voor de winkel waar jongeren
(jongens en meiden) die bij Karunalaya verblijven een opleiding tot winkelbediende kunnen krijgen
en dat ook geld genereert voor Karunalaya. We hopen in 2018 een start te kunnen maken met de
bouw van deze winkel.

Project St. Joseph’s Hospital: We willen zorgen voor continuïteit van dit project en blijven daarom
de kliniek ook in 2018 steunen met een onkostenvergoeding voor de gezondheidswerkers (health
workers) in Kamalapuram en een vergoeding voor de medicijnen die ze in de dorpen rond
Kamalapuram uitdelen.
Projectbezoek: voorzitter Peter Deurloo en bestuurslid Dilia Hunsche gaan in 2018 naar India voor
een bezoek aan alle projecten.
Projecten van SAVE Trust waarin Amaidhi in fondsenwerving heeft bemiddeld; Dit jaar studeert de
tweede gehandicapte student af waarvan de opleiding door een fonds is betaald, na interventie van
Amaidhi, en door enkele bestuursleden. Amaidhi zal in 2018 bemiddelen in fondsenwerving voor
enkele andere projecten zoals beroepsondersteunende middelen voor mijnwerkers families en
families van peperplukkers. Tijdens het projectbezoek zullen deze projecten van SAVE trust bezocht
worden en evaluaties worden geschreven voor de betreffende fondsen.
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