
JAARVERSLAG STICHTING AMAIDHI 2017 

 

Paragraaf 1. Inleiding  

Stichting Amaidhi heeft zich in 2017 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 en administratiekosten 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 2002 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 en verpleegkundige materialen. Dat is ook in 2017 gebeurd. Een grote 
gift van de Ontmoetingskerk in Rijssen uit 2016 heeft de medicatie van 2017 
bekostigd. Zuster Leo Josephine staat aan het hoofd van St. Joseph’s Hospital. De 
10 health workers, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden,  geven ambulant zorg 
aan vooral de dalits (kastelozen). We hebben met Leo Josephine gedurende 2017 
een goede werkrelatie in stand kunnen houden. Ze rapporteert goed over haar 
werkzaamheden en zorgt dat het project met de health workers gecontinueerd wordt.   

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 kregen 52 meisjes uit 
arme gezinnen een beurs vanuit Nederland. De vergoedingen daarvoor kwamen in 
2017 onder anderen van de Stichting Paulus Mundial. Die stichting ondersteunde 16 
leerlingen, die in 2017 zijn afgestudeerd. Ze vormen daarmee de eerste jaargroep 
die is afgestudeerd in maart 2017.  De Wouter Isaak Rijndersschool in Lent steunde 
4 leerlingen, OBS De Kranepoort in Gouderak 5 leerlingen en diverse individuele 
´sponsorouders´ ieder één of twee leerlingen.  Het schooljaar 2017-2018 startte in 
juni met 3 nieuwe meisjes en 2 dropouts (de ouders van deze meisjes verhuisden). 



Aan het eind van het jaar 2017 lag het aantal leerlingen op 37. Met het sponsorgeld 
worden de kosten gedekt van schoolgeld en een deel van de kosten voor 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 145 euro over te maken of door in een keer een bedrag van 1160 
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. De Engelstalige opleiding vergroot hun kansen op een goede 
vervolgopleiding, vergeleken met een scholing in Telegu (de lokale taal). Twee van 
hen zijn weesmeisjes die hierdoor niet meer in een opvanghuis in slechte 
omstandigheden hoeven te verblijven. Enkele meisjes hebben een ouder of een 
ouder die ziek is. Alle meisjes verblijven buiten de vakanties in het students hostel 
van de school. Twee maal per jaar sturen de meisjes tekeningen en brieven en hun 
foto naar Nederland. De Don Bosco School brengt twee keer per jaar rapporten uit 
over de vorderingen van de gesponsorde leerlingen. Ook brengt de school verslag uit 
over andere activiteiten en festiviteiten en heeft een eigen facebook pagina. 

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. Dr. sr Mary Rexline is hiervan de directrice. Stichting Amaidhi heeft dit 
ziekenhuis sinds 1997 ondersteund in 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 2017 is geld 
beschikbaar gesteld voor de hulp na de cycloon die Chennai aan het begin van het 
jaar trof. Zo werden de zonnepanelen die voor heet water zorgen, op het dak van het 
ziekenhuis en een bejaardentehuis met hulp van Wilde Ganzen vervangen. 
Voorbereidend werk werd verricht voor een nieuw, duurzaam project: de bouw van 
een wateropvangbassin voor hemelwater. In 2018 wordt dit project verder uitgewerkt.  

Karunalaya  

De opbrengst van de vaste jaarlijkse actie door vormelingen in Beuningen gaat 
steeds naar straatkinderenproject Karunalaya. Omdat er in 2017 geen kinderen 
gevormd zijn, heeft de vormselvoorbereidingsgroep een actie gevoerd: een tas voor 
een tas. Tweedehands tassen werden bewerkt en verkocht en de opbrengst werd 
aan Amaidhi gedoneerd. (350 euro) Er worden 500 schooltassen en leermiddelen 
voor gekocht voor de kinderen in het opvanghuis en voor de kinderen van mensen 
die langs de straat leven (pavement dwellers) en kinderen van arme vissers in de 
buurt. Deze schooltassen zijn in mei uitgedeeld bij de start van het schooljaar 2017-
2018. 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. In mei is er een concert gehouden door twee vrienden van 
bestuursleden waarbij ook geld is opgehaald. Daarnaast zijn er specifieke donaties 
gedaan voor dit schooltassenproject door de fondsen Stichting van Leek (2351 euro) 
en Hazewinkel foundation (1500 euro).  Voorbereidend werk werd verricht voor de 
bouw van een supermarktje dat dienst gaat doen als opleidingsplek voor 
straatjongeren die door Karunalaya worden opgevangen. Ze kunnen hierdoor het 
beroep van winkelmedewerker leren. Hiervoor zijn fondsen geworven en is een 



businessplan gemaakt, samen met Karunalaya. Stichting Overal heeft hiervoor een 
donatie van 10.000 euro gegeven en Boeken steunen Mensen 2000 euro. In 2018 
wordt dit plan tijdens een projectenreis nader uitgewerkt. Ook Karunalaya ontving 
een bijdrage voor noodhulp na de cycloon die Chennai trof begin 2017. Met dit geld 
zijn 75 platen gekocht die door families zelf op hun hutten zijn gemonteerd. Wilde 
Ganzen steunde dit project. 

SIP Memorial Home  

Onze bestuursleden Corrie en Jan Vincent hebben sinds 2008 geld ingezameld voor 
de nieuwbouw van een kinderhuis in twee verdiepingen: het SIP Memorial Home. Dit 
geld is, op een eindbedrag na, overgemaakt naar SIP. De organisatie heeft in 2017 
de begane grond van het nieuwe kinderhuis weten te realiseren. Voor de eerste 
verdieping gaat SIP zelf lokale fondsen werven. Amaidhi wacht deze ontwikkeling af. 
De tweede hands goede-doelen-boekhandel Books 4 Life in Nijmegen heeft Amaidhi 
1.900 euro gedoneerd voor de inrichting van het kinderhuis als het eenmaal is 
afgebouwd. De leden van de EVA groep van de moedervereniging van St. Anna 
hebben 130 euro gegeven voor dit project tijdens een kerstborrel.   

Paragraaf 3. Projectbezoek/monitoring  

In 2017 heeft er geen projectenreis plaatsgevonden door onze bestuursleden. De 
volgende projectenreis is voorzien in april 2018. Wel heeft een vertegenwoordiger 
van de collega-stichting Thomas Bouwprojecten enkele van onze projecten bezocht. 
Daarbij heeft hij onderzoek gedaan naar de schade die door de cycloon is 
aangericht.  

Paragraaf 4. Publiciteit  

In 2017 heeft Stichting Amaidhi één nieuwsbrief uitgebracht, zowel in print als 
digitaal. Deze verscheen in december. Er zijn vele nieuwsberichten gepubliceerd op 
de website en de facebookpagina van Amaidhi. Bestuursleden van Amaidhi hebben 
een toelichting gegeven op ons tassenproject bij Karunalaya bij de opening van het 
schaaktoernooi voor kinderen in Millingen. De cheque van kringloopwinkel Vraag en 
Aanbod voor hetzelfde project werd in ontvangst genomen door twee bestuursleden 
van Amaidhi. De vormselwerkgroep Beuningen heeft met haar actie ‘een tas voor 
een tas’ diverse kranten gehaald (de Gelderlander, Beuningese Koerier en Maas en 
Waler en het magazine van de Johannes XXIII Parochie). Het concert, ook voor dit 
project, heeft door haar initiatiefnemers ook publiciteit gegenereerd in de 
Gelderlander en de Brug. Wilde Ganzen heeft in 2016-2017 een contest 
georganiseerd ‘de Gouden gans’ waar diverse vrijwilligersorganisaties, waaronder  
Amaidhi, in participeerden. Hierover verschenen enkele berichten in de Gelderlander 
en de Brug. Uiteindelijk bereikte Amaidhi de 20 e plaats van de 111 deelnemers. Ook 
hielden enkele bestuursleden van Amaidhi een powerpointlezing over het kinderhuis 
van SIP voor bezoekers en personeel van Books4Life.  

Paragraaf 5. Fondsenwerving  

Stichting Amaidhi ontving in 2017 weer een groot aantal donaties van ‘losse 
donateurs’. Daarnaast kwamen er specifieke donaties binnen voor: 

-Het straatkinderenproject van Karunalaya (via de vormelingengroep in Beuningen , 
stichting Vraag en Aanbod en het Tinnen Roos Schaaktoernooi in Millingen en de 



fondsen Wilde Ganzen, Stichting van Leek en Hazewinkel Foundation en  
initiatiefnemers van het concert,)  

- het project in oprichting, de shop van Karunalaya ontving giften van Stichting Overal 
en het fonds Boeken steunen Mensen.  

-Het beurzenproject in PT Parru (via sponsoren van de beurzen)  

-De nieuwbouw van het SIP weeshuis (via losse donaties), het fonds Books 4 Life, de 
EVA-werkgroep van de moedervereniging St. Anna  

- St. Joseph’s Hospital kreeg via donaties van donateurs een onkostenvergoeding 
voor de 10 health workers. De medicijnen en verpleegkundige materialen als 
verbanden en spuiten etc werden betaald via de gift uit 2016 van de 
Ontmoetingskerk uit Rijssen 

 - de wederopbouw na de cycloon. Nieuwe daken op de hutten rondom Karunalaya 
en zonnencollectoren op het dak van St. Thomas Hospital en het bejaardentehuis in 
Chembarambakkam kwamen tot stand door donaties van donateurs. Wilde Ganzen 
ondersteunde deze acties.  

 

Paragraaf 6. Overige activiteiten  

In 2017 organiseerde Wilde Ganzen samen met Smile Foundation India een training 
Lokale fondsenwerving waaraan medewerkers van St. Joseph’s Hospital en 
Karunalaya deelnamen. Een andere training door dezelfde organisaties betrof deel 
een van ‘Mobilising support’, een cursus over overheidssubsidies. In 2017 
participeerde personeel van St. thomas Hospital, St. Joseph’s Hospital en 
Karunalaya hierin. Deze cursus wordt vervolgd in 2018. Het doel van deze cursussen 
is de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van financiering weer terug te leggen 
bij de organisaties in India waar die hoort, d.m.v.het aanleren van tools.       

Voor meer details verwijzen wij graag naar de jaarrekening zoals opgemaakt door 
BDO (Deze verschijnt rond mei 2018 op onze website)  

Nijmegen, januari 2018 


