Samenvatting van het beleidspan voor het jaar 2016

Voor het jaar 2016 heeft het bestuur van Stichting Amaidhi de volgende doelen geformuleerd:
Project SIP Memorial Home: Eind 2015 was de fondsenwerving zo ver gevorderd dat de begane
grond van het nieuwe opvanghuis voor kinderen met aids cq uit gezinnen met hiv/aids kon worden
gebouwd. Er was door SIP/Noori Saleem nog geen gedetailleerd bouwplan met kosteninschatting per
onderdeel ingediend. De verwachting is dat dit in 2016 zal gebeuren en dat daarna de bouw kan
worden gestart en afgerond. SIP heeft zelf fondsen weten te werven voor de aankoop van een stuk
bouwgrond.
Project Don Bosco School: In 2015 willen we via nieuwsbrieven en mond-tot-mondreclame proberen
het aantal Nederlandse sponsorouders te vergroten zodat meer meisjes een Engelstalige opleiding in
PT Parru kunnen volgen. Nu worden er 50 meisjes gesponsord.
Project St. Thomas Hospital: Er zijn eind 2015 fondsen geworven voor noodhulp en
wederopbouwhulp na de overstroming die Chennai trof begin december 2015. De verwachting is dat
ook in januari 2016 nog fondsen hiervoor zullen binnenkomen. Er zal een bedrag voor noodhulp en
een bedrag voor wederopbouwhulp aan St. Thomas Hospital worden gedoneerd.
Project Karunalaya: Voor straatkinderenproject Karunalaya houden de kinderen die in Beuningen het
vormsel doen ook in 2016 weer een actie. Ze zamelen geld in voor de aanschaf van schooltassen en
leermiddelen. Hiervoor wordt ook een beroep gedaan op de Wijchense kringloopwinkel Vraag en
Aanbod (voor een bedrag van 1000 euro). Ook het Tinnen Roos Schaaktoernooi in Millingen doneert
een bedrag voor dit project.
Daarnaast is ook Karunalaya actief in het verlenen van noodhulp en wederopbouwhulp na de
overstroming van begin december 2015. Er zal een bedrag voor noodhulp ter beschikking worden
gesteld. Een actie samen met Wilde Ganzen moet resulteren in een bijdrage voor wederopbouw van
het project Karunalaya zelf en middelen van bestaan voor de armsten in de omgeving van Karunalaya
Project St. Joseph’s Hospital: De kliniek heeft een ander hoofd gekregen in 2014: sr. Leo Josephine.
Met haar hebben we inmiddels goede ervaringen opgedaan. We willen zorgen voor continuïteit van
dit project en blijven daarom de kliniek ook in 2016 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.
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