
Bloedbroeders
T egen het eind van de dag werd het koeler. Vanuit mijn bed keek

ik door het wijd openstaande raam. De puien van de huizen

aan de overkant van de straat zagen er typisch Hollands uit. Klok-

geveltjes in hout, daaronder een gordijn van wasgoed. De ventilator

deed het niet, de elektriciteit was uitgevallen; de lakens waren drijfnat

van het zweet, ondanks malariatabletten en paracetamol. Ik voelde

me toch wat beter en wilde onder de klamboe vandaan. Grace Winter,

de vrouw een van de dorpsoudsten, had me een grote kamer van

haar logement gegeven. De eerste nacht bleef ze. Ze bette mijn hoofd,

koelde me met natte handdoeken en gaf me pillen. Haar zoontje

van een jaar of drie sliep op de grond. Hij heette Glenn. Ik herinner

me alleen flarden van de eerste drie dagen. Mijn vriend Peter werkte

als arts in de tropen.

“Als je problemen hebt dan kom ik je helpen”, had ik hem gezegd

zonder te beseffen dat het ook werkelijk zou gebeuren. Het gebied

waar hij ging werken bleek niet veilig. Veel malaria en veel geweld.

Ik werd gealarmeerd door zijn steeds verwardere faxberichten. Na

overleg met zijn familie heb ik geboekt. De mensen die mij naar zijn

ziekenhuisje zouden varen, zeiden dat hij dood was. Als dokter in

zo´n gebied ben je bekend. Ik vroeg zo hier en daar wat er was

gebeurd. Soms keken de mensen elkaar even aan.

“Malaria.” 

“Een ongeluk”, zeiden weer anderen.

“Vergiftigd.” Ik zette de tocht door, verdoofd door de wetenschap

dat hij dood was, vastberaden om achter de waarheid te komen.

Voor zijn ouders, voor zijn zus; ik kende...

Wilt u weten hoe het verhaal verder gaat? En ook nog de kliniek van 

sr. Nirmala in Kamalapuram, Andhra Pradesh helpen? Dat kan. Surf dan

naar www.remedi.org en klik door naar Literaire actie en muzikaal festijn

voor St. Joseph kliniek in India. 

Daar vindt u dit eerste hoofdstukje en de vervolgen daarop, geschreven

door drs. Rob Wilstra. Iedere paar maanden verschijnt er een nieuw

hoofdstuk. Iedere keer licht  Wilstra weer een klein tipje van de sluier

op, en onthult een nieuwe episode, die ons weer wat meer inzicht

geeft in de ervaringen en zieleroerselen van deze onrustige schrijver.

Inmiddels is hij gevorderd tot hoofdstuk 5, ‘een echte Zippo’ genaamd.

Remedi en Amaidhi vragen u om voor het digitale boek te betalen (5 5,-).

Na betaling krijgt u een wachtwoord waarmee u alle hoofdstukken

kunt lezen. Aan het einde van de rit krijgt u per 100 deelnemers een

feestje aangeboden. Als u zeker weet dat uw vrienden het bedrag van 

5 5,- zullen overmaken kunt U natuurlijk altijd uw wachtwoord aan uw

vrienden doorgeven. Rob Wilstra stelt alle binnenkomende gelden

beschikbaar voor het bouwen en inrichten van de

operatiekamer van de St. Joseph kliniek in India.

Surfen dus naar: www.remedi.org



St. Joseph’s Hospital 

St. Joseph’s Hospital ligt

in Kamalapuram, een

stoffig en armoedig stadje

in Andra Pradesh. Het is

een kliniek onder leiding

van de charismatische

non Nirmala. Van hieruit

wordt basis-gezondheids-

zorg verleend aan de

inwoners van tien dorpen

in een straal van ongeveer

10 kilometer rond

Kamalapuram. Daar wonen

ongeveer zesduizend

mensen in zeer primitieve

omstandigheden. 

Die dorpelingen krijgen regelmatig bezoek vanuit St. Joseph’s Hospital

en ze kunnen daar terecht met hun medische problemen.

Met name door Nirmala’s persoonlijkheid en haar manier van werken,

zijn we ervan overtuigd dat een investering in St. Joseph’s Hospital zich

zal terugbetalen in goede gezondheidszorg voor de vaak straatarme

mensen rond Kamalapuram. Haar kliniek staat dag en nacht ter beschik-

king voor de mensen uit de buurt. Ondanks de zeer gebrekkige uitrus-

ting van St. Joseph’s Hospital is dit toch de beste medische voorziening

in de verre omtrek die tegen een symbolisch bedrag zorg verleent. 

Stichting Amaidhi ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten in

Zuid-India, waaronder St. Joseph’s Hospital. Amaidhi wil samen met

andere Nederlandse Indiagangers en de medische hulporganisatie

Remedi de kliniek van sr. Nirmala in vijf jaar optimaal toerusten. Op dit

moment is er aan zo’n beetje alles gebrek. De eerste fase van dit vijfjaren-

plan is inmiddels gefinancierd. Met de opbrengst van het digitale boek

van drs. Westra hopen we de tweede fase te kunnen betalen.

Een uitgebreide beschrijving van de kliniek en de plannen voor

verbetering is te vinden op: www.remedi.org

Wie meer wil weten over Stichting Amaidhi kan een e-mail sturen naar

amaidhi@hetnet.nl of contact opnemen met een van de bestuursleden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Peter Deurloo (voorzitter) en Dilia Hunsche (penningmeester),

Horstacker 12-41, 6546 ED Nijmegen

tel.: 024 - 377 35 20 • e-mail: amaidhi@hetnet.nl

Rabobank: 1679.44.681, o.v.v. Stichting Amaidhi in Nijmegen

Omdat alle kleine beetjes helpen
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