Jaarverslag 2012 – Stichting Amaidhi
Paragraaf 1. Inleiding
Stichting Amaidhi heeft zich in 2012 toegelegd op hulp aan diverse kleinschalige projecten in het zuiden van
India, voortbouwend op structurele contacten in eerdere jaren met een aantal betrouwbare partners. Dan gaat het
om de ngo’s Karunalaya en SIP 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 2012 gebeurd.
In 2012 heeft Stichting Amaidhi daarnaast een bijdrage gegeven van 5.000 euro voor het verbeteren van de
sanitaire voorzieningen in de overnachtingsruimte (boarding) van de kostschool die verbonden is aan het St.
Joseph´s Hospital. Dit project is uitgevoerd door collega-stichting Thomas Bouwprojecten.
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 2012 van de Stichting PaulusMundial (18 leerlingen), De Wouter Isaak
Rijndersschool in Lent (4 leerlingen), OBS De Kranepoort in Gouderak (3 leerlingen) en diverse individuele
´sponsorouders´. In 2012 groeide het aantal beurzen van 45 naar 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 100 euro over te maken of door in een keer een bedrag van 800 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.
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. In 2012 is er een bijdrage geleverd voor de aanschaf van zonneboilers
(solar water heaters). Er zijn drie zonneboilers op het dak van het ziekenhuis geïnstalleerd die heet water leveren
voor tal van toepassingen. De verwachting is dat Amaidhi nog een tweede zonneboilerproject bij het St. Thomas
Hospital zal realiseren. De stichting richt zich bij de ondersteuning van dit ziekenhuis zoveel mogelijk op
projecten die de exploitatie minder afhankelijk van sponsors en donaties maken.
Karunalaya
Karunalaya. Karunalaya vangt op straat zwervende jongens op. De organisatie biedt ze onderdak en scholing en
probeert ze zo snel mogelijk met hun ouders te herenigen. Soms lukt dat niet en blijven de jongens voor langere
tijd in het opvanghuis. Voor deze jongens worden schooltassen en leermiddelen voor gekocht, maar ook kleding
en schoeisel. Ook de kinderen van mensen die langs de straat leven (pavement dwellers) krijgen schooltassen en

leermiddelen. De kinderen uit het opvanghuis krijgen daarnaast een educatief kamp. Ieder jaar zamelen de
kinderen die in Beuningen bij Nijmegen hun vormsel doen geld in voor dit ‘schooltassenproject.’ Dat is ook in
2012 gebeurd. Amaidhi gaf een workshop over India en Karunalaya voor de vormelingen en hun ouders. Ook
hielden bestuursleden van Amaidhi een praatje in de kerk. Naast het geld uit deze Beuningse actie zijn er
specifieke particuliere donaties gedaan voor dit schooltassenproject, onder meer door kinderopvang Dadou in
Druten en door kledingwinkel Dedicated in Nijmegen. Voor de actie is € 3.545,16 naar Wilde Ganzen
overgemaakt. Wilde Ganzen heeft dit bedrag aangevuld met een premie en een bedrag van € 5.495,overgemaakt naar Karunalaya.
De Nijmeegse kringloopwinkel Stichting Overal heeft in 2012 een project van Karunalaya gesteund gericht op de
zelforganisatie, emancipatie en empowerment van gezinnen die langs de kant van de weg wonen, de zogeheten
pavement dwellers (stoepbewoners). Overal geeft een deel van de jaarlijkse opbrengst aan buitenlandse
ontwikkelingsprojecten. De organisatie steunde eerder drie jaar op rij een vrouwenemancipatieproject van
Karunalaya. Nu steunde Overal met een bijdrage van 10.000 euro het pavement dwellers project. Karunalaya
heeft zo´n 25 gemeenschappen van pavement dwellers onder zijn hoede genomen en hun per stadsdistrict
federaties (associations, een soort vakbonden) laten vormen. De pavement dwellers ijveren voor erkenning van
hun rechten op wonen, werken, scholing en veiligheid.
SIP Memorial Home
Onze bestuursleden Corrie en Jan Vincent zamelen al sinds 2009 geld in voor de nieuwbouw van het
kindertehuis SIP Memorial Home. In dat kinderhuis, gerund door Noori Saleem, verblijven kinderen met aids
(infected children) en kinderen wier ouders hiv/aids hebben (affected children) . Het ingezamelde geld wordt
besteed wanneer er een uitgewerkt plan is, inclusief tijdschema en faseren van de bouw ten behoeve van de
nieuwbouw of uitbreiding van het gebouw. Naar verwachting zal het in 2013 zo ver zijn. Voor dit doel werd in
2009 € 8.500,- aan de reserves toegevoegd. In 2010 is € 5.000,- opzij gezet. In 2011 is €7.500,- t.b.v. dit project
binnengekomen. In 2012 is €8.500,- voor dit project gereserveerd. In totaal staat er na het jaar 2012 voor SIP
Memorial Home een bedrag gereserveerd van €29.500,Stichting Amaidhi heeft eind 2012 dr. Elizabeth Negi opdracht gegeven tot het verrichten van een onderzoek naar
het dagelijks functioneren en de financiële situatie van het kindertehuis van SIP. De gunstige resultaten van dit
onderzoek waren mede bepalend voor het verdergaan met de fondsenwerving voor het nieuwe kindertehuisi. Dr.
Negi is een Indiase consultant die optreedt als onderzoeker en intermediair namens westerse NGO’s die
projecten steunen in Zuid-India.
Paragraaf 3. Activiteiten
In 2012 kwam het bestuur van Stichting Amaidhi 6 maal bijeen.
Stichting Amaidhi ontplooide de volgende activiteiten:
Projectbezoek: de vijf projecten van Amaidhi zijn door voorzitter Peter Deurloo en bestuurslid Nathalie de Haan
bezocht in december 2012 en januari 2013 (samen met Ralph Brieskorn die betrokken is bij het project Don
Bosco School). Extra aandacht tijdens dit projectbezoek is besteed aan het zojuist opgeleverde project
zonneboilers bij St. Thomas Hospital en aan het project pavement dwellers van Karunalaya.
Publiciteit: In 2012 verschenen twee nieuwsbrieven, zowel on line als in print. Er werd een informatieboekje over
India en Karunalaya verspreid onder de vormelingen en hun ouders in Beuningen (zie project Karunalaya).
Interactie: Tussen sponsoren/sponsorouders en meisjes met een schoolbeurs in PT Parru zijn er brieven en
tekeningen uitgewisseld. Ook zijn er tekeningen uitgewisseld tussen de vormelingen in Beuningen en de
straatkinderen van Karunalaya
Voorlichting: Bestuursleden van Amaidhi hebben voorlichting over India en de projecten gegeven tijdens de
voorbereiding van het vormsel in Beuningen en tijdens een jeugdschaaktoernooi in Millingen. Dat toernooi heeft
per inschrijven een euro voor het ‘schooltassenproject’ van Karunalaya gedoneerd.
Fondsenwerving: Corrie en Jan Vincent hebben diverse fondsenwervende activiteiten (waaronder car boot sales)
ontplooid voor SIP Memorial Home. Voor het ‘schooltassenproject’ van Karunalaya is actie gevoerd in Beuningen,
samen met Wilde Ganzen. Daarnaast zijn fondsen geworven via kleinere acties van kinderopvang Dadou (een
open dag), kledingwinkel Dedicated (een voetbaltoto) en het Millingse Jeugdschaaktoernooi. Een belangrijke
manier van fondsenwerving bestaat uit oproepen voor specifieke donaties via de nieuwsbrieven van Amaidhi.
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