Jaarverslag 2015 – Stichting Amaidhi

Paragraaf 1. Inleiding
Stichting Amaidhi heeft zich in 2015 toegelegd op hulp aan diverse kleinschalige projecten in het
zuiden van India, voortbouwend op structurele contacten in eerdere jaren met een aantal
betrouwbare partners: diverse ngo’s en projecten van de zusterorde Franciscan Sisters of St. Joseph.
De projecten begeven zich op de terreinen armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs,
belangenbehartiging van de allerarmsten en (straat)kinderopvang.
Stichting Amaidhi werkt al sinds de oprichting in 1997 op dezelfde wijze: het werk wordt gedaan door
vrijwilligers, alle donaties ten behoeve van de projecten komen voor 100 procent ten goede aan die
projecten, overheadkosten worden betaald via een aparte onkostenrekening, projectenreizen
worden door de projectmanagers uit eigen beurs betaald. Leidend bij alle projecten is de vraag
vanuit de Indiase partners. Amaidhi bedenkt geen projecten maar ondersteunt Indiase initiatieven
die passen binnen de uitgangspunten van de stichting.
Paragraaf 2. Ondersteuning projecten
St. Joseph’s Hospital
Stichting Amaidhi heeft St. Joseph’s Hospital (van de congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph) in
Kamalapuram sinds 2003 ondersteund bij de herinrichting en paramedische toerusting. Dit langjarig
project is in 2008 afgesloten met de aanschaf van een jeep t.b.v. de kliniek en de kostschool voor
meisjes op hetzelfde terrein.
In de navolgende jaren geeft Amaidhi wel nog een bijdrage voor een onkostenvergoeding aan de
health workers (gezondheidswerkers) en de aankoop van medicatie. Dat is ook in 2015 gebeurd.
Tijdens de projectenreis van december 2015 bleken de health workers nog steeds naar tevredenheid
te functioneren.
Sr. Nirmala, die sinds het begin van het Amaidhi-project de leiding had in St. Joseph’s Hospital is in
2014 overgeplaatst naar een andere vestiging van de Franciscan Sisters of St. Joseph. Zij is opgevolgd
door sr. Leo Josephine. We hebben met haar gedurende 2015 een goede werkrelatie kunnen
opbouwen. Ze rapporteert goed over haar werkzaamheden en zorgt dat het project met de health
workers gecontinueerd wordt. Naast de onkostenvergoeding voor de health workers en geld voor
medicijnen zijn in 2015 tien EHBO-boxen voor health workers, een bloedcentrifuge en labtesten
betaald.
Don Bosco School
In PT Parru staat de Don Bosco English Medium School, gerund door zusters van de congregatie
Franciscan Sisters of St. Joseph te Chennai. Daar krijgt een aantal meisjes uit arme gezinnen een
beurs vanuit Nederland. De vergoedingen daarvoor kwamen in 2015 van de Stichting Paulus Mundial
(16 leerlingen, twee drop outs in vergelijking met 2014), De Wouter Isaak Rijndersschool in Lent (4
leerlingen), OBS De Kranepoort in Gouderak (4 leerlingen) en diverse individuele ´sponsorouders´.

Het totaal aantal beurzen daalde doordat vier meisjes afhaakten naar 46. Aan het eind van het jaar
2015 lag het aantal leerlingen op 49. Met het sponsorgeld worden de kosten gedekt van schoolgeld,
uniformen en leermiddelen en kost en inwoning (boarding). Donateurs verplichten zich tot het
betalen van de hele, achtjarige opleiding van de leerlingen. Dat kan door acht jaar op rij een bedrag
van 140 euro over te maken of door in een keer een bedrag van 1120 euro te geven.
De keuze voor meisjes is een bewuste: zij worden op tal van terreinen, waaronder onderwijs,
gediscrimineerd. Alleen meisjes uit gezinnen die aantoonbaar niet in staat zijn het schoolgeld te
betalen, komen voor een beurs in aanmerking. Minimaal twee maal per jaar sturen de meisjes
tekeningen en brieven naar Nederland en eenmaal per jaar brengt de Don Bosco School rapport uit
over de gang van zaken op school en de vorderingen van de gesponsorde leerlingen.
De computers waarvoor in 2013 geld is ingezameld worden steeds meer ingezet voor de
communicatie tussen de beursstudenten en hun sponsoren in Nederland. Daartoe is in 2014 een
Facebookpagina aangemaakt door de Don Bosco School. Ook heeft Amaidhi een fotocamera ter
beschikking gesteld aan de school. Het is de bedoeling dat de sponsorleerlingen hiermee hun
dagelijkse leven vastleggen en deze foto’s op Facebook publiceren. Voorafgaand aan het
projectbezoek van december 2015 hebben diverse sponsoren een bedrag gedoneerd voor cadeautjes
aan ‘hun’ sponsormeisjes. Van dit bedrag zijn uiteindelijk een aantal computermonitoren en
sportartikelen gekocht.
St. Thomas Hospital
St. Thomas Hospital is een ziekenhuis in Chennai met gratis gezondheidszorg voor de allerarmsten.
Het wordt gerund door de congregatie van de Franciscan Sisters of St. Joseph. Stichting Amaidhi
heeft dit ziekenhuis sinds 1997 ondersteund voor tal van projecten. De stichting richt zich bij de
ondersteuning van het St. Thomas Hospital zoveel mogelijk op projecten die de exploitatie minder
afhankelijk van sponsors en donaties maken. In 2015 is geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf
van meubilair voor het bejaardenhuis van het ziekenhuis in Chembarambakkam. Ook werd een tv,
een echoapparaat voor de fysiotherapeut en beddengoed bekostigd.
Karunalaya
De opbrengst van de vaste jaarlijkse actie door vormelingen in Beuningen gaat steeds naar
straatkinderenproject Karunalaya. Er worden 500 schooltassen en leermiddelen voor gekocht, maar
ook kleding en schoeisel voor de kinderen in het opvanghuis en voor de kinderen van mensen die
langs de straat leven (pavement dwellers). Stichting Vraag en Aanbod (een kringloopwinkel in
Wijchen) heeft 500 euro hiervoor gedoneerd en ook het Tinnen Roos Schaaktoernooi in Millingen
heeft een bijdrage geleverd. Daarnaast zijn er specifieke particuliere donaties gedaan voor dit
schooltassenproject.
SIP Memorial Home
Onze bestuursleden Corrie en Jan Vincent hebben geld ingezameld voor de nieuwbouw van een
kinderhuis: het SIP Memorial Home. Afgesproken is dat dit geld wordt besteed wanneer er een plan
is voor nieuwbouw of uitbreiding van het gebouw. Eind 2013 lag er vanuit SIP een plan dat op de
goedkeuring van Amaidhi kon rekenen. Daarop is een eerste overmaking gedaan voor de start van de
bouw. Tijdens de projectenreis van december 2013 bleek echter dat het concrete bouwplan ter
plekke in grote mate afweek van eerder gemaakt e afspraken. Het project is daarop door stichting
Amaidhi stilgelegd in afwachting van een bouwplan dat wel past binnen de eerder gemaakte
afspraken. In afwachting van dit plan worden er geen verdere bedragen meer overgemaakt naar SIP.

Het bedrag dat al is overgemaakt wordt in India ‘geparkeerd’ in afwachting van uitvoering van het
nieuwe plan.
Tijdens een projectbezoek eind 2015 is geconstateerd dat SIP inmiddels een nieuw stuk bouwgrond
heeft weten te kopen na eigen fondsenwerving. Dit voldoet aan de criteria die Amaidhi eraan had
gesteld. Na indiening van een nieuw bouwplan is de verwachting dat in 2016 een aanvang kan
worden genomen met de bouw.
Overstroming
Begin december vond in Chennai een overstroming plaats door een extreme moesson. De hele stad
kwam wekenlang blank te staan en er vielen vele doden en gewonden. SIP verloor apparatuur en
huisraad door de overstroming. Voor de vervanging daarvan stelde Amaidhi 730 euro ter
beschikking. Karunalaya en St. Thomas Hospital begonnen meteen met het verlenen van noodhulp.
Daarvoor stelde Amaidhi in december 4000 euro ter beschikking: 2000 voor St. Thomas Hospital en
2000 voor Karunalaya. Naar verwachting zal Amaidhi in 2016 ook geld voor wederopbouwhulp
doneren.
Paragraaf 3. Projectbezoek/monitoring
In 2015 heeft in december een projectenreis plaatsgevonden door onze bestuursleden Jan en Corrie
Vincent. Zij bezochten alle gesteunde projecten voor monitoring, met een nadruk op SIP in verband
met de aanstaande bouw van het nieuwe kinderhuis (zie eerder).
Paragraaf 4. Publiciteit
In 2015 heeft Stichting Amaidhi één nieuwsbrief uitgebracht, zowel in print als digitaal. Daarnaast
verzorgde een aantal bestuursleden een workshop voor Beuningse basisschoolleerlingen die in 2016
het vormsel zullen doen die ter gelegenheid daarvan geld inzamelen voor straatkinderen in Chennai
(Project Karunalaya). In december 2015 hebben twee bestuursleden een presentatie gehouden over
de overstromingsramp bij Moedervereniging St. Anna.
Paragraaf 5. Fondsenwerving
Stichting Amaidhi ontving in 2015 weer een groot aantal donaties van ‘losse donateurs’. Daarnaast
kwamen er specifieke donaties binnen voor:
-Het straatkinderenproject van Karunalaya (via de vormelingenactie in Beuningen , stichting Vraag en
Aanbod en het Tinnen Roos Schaaktoernooi in Millingen)
-Het beurzenproject in PT Parru (via sponsoren van de beurzen)
-De nieuwbouw van het SIP weeshuis (via losse donaties en diverse grote giften van specifieke
fondsen)
Voor meer details verwijzen wij graag naar de jaarrekening zoals opgemaakt door BDO (Deze
verschijnt rond mei 2016 op deze pagina van de website)
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