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Spelen op de Campus

Neelima heeft een gehoorapparaat

Ook wij hebben examen gedaan!

Fysiotherapie in de dorpen

Alle kinderen hebben examen gedaan!
In april hebben alle kinderen op de basisschool examens afgelegd om over te mogen gaan
naar het volgende jaar. Van de 59 Campus kinderen die op de English Medium School zitten
hebben 57 kinderen hun examens gehaald. Dat is een erg hoog slagingspercentage!
Ook in de speciaal onderwijs klassen werden examens afgenomen. Van de achttien kinderen
met een verstandelijke beperking hebben zestien kinderen examens gemaakt over het alfabet,
nummers, vormen en kleuren. Allemaal zijn ze geslaagd!
De overige twee hebben dit examen gemaakt en waarom niet? Zij zijn ingestroomd op de
English Medium School en hebben beide succesvol het gewone examen afgerond!

Neelima heeft een gehoorapparaat gekregen van de overheid!
Neelima heeft een gehoorapparaat! Ze is niet de eerste op Campus Challenge die een
gehoorapparaat gekregen heeft, in totaal zijn er al 24 gehoorapparaten uitgedeeld, waarvan 15
door het Lilianefonds en 9 door Friends Indeed. Waarom is dit dan toch belangrijk nieuws?
Het is voor het eerste dat er een campuskind door de ‘disability’ afdeling van de overheid
geselecteerd wordt om in aanmerking te komen voor een gehoorapparaat.
Neelima zit nu in de speciaal onderwijs klas waar ze gebarentaal leert. Komend schooljaar zal
zij gaan instromen in het reguliere onderwijs op de English Medium School.

De jongeren gaan aan het werk!
Zeven jongeren die op de Campus de zes maanden durende computercursus volgden hebben
een baan! Daarna zijn ze doorgestroomd naar EMPOWER in Hyderabad voor een cursus
‘Customer Care Management’. Nu hebben deze jongeren een baan in Hyderabad bij
Domino’s Pizza en verdienen 7.000 roepies (80 euro) per persoon per maand.

Tijdens de computercursus, aan het werk bij Domino’s, met collega’s

Medische check-ups in de outreach en op de Campus
Begin 2013 is er een orthopedisch kamp georganiseerd in Poosapatirega waar 36 kinderen die
orthopedische hulp nodig hadden zijn onderzocht. Allemaal hebben ze op maat gemaakte
orthesen gekregen en alle ouders zijn ingelicht over het juiste gebruik ervan.
Op Campus Challenge is de KNO-arts (Keel, Neus en Oren) langs geweest om alle kinderen
te onderzoeken. In India bestaat er niet zoiets als een huisarts waar de kinderen voor controles
heen gaan. In plaats daarvan worden de kinderen regelmatig op specifieke onderdelen
onderzocht. Binnenkort komen ook de oogarts en de tandarts om de kinderen te onderzoeken.

Zet in je agenda: Female High Tea Event 27 september a.s.
Begin 2013 hebben tien Nederlandse vrouwen uit het bedrijfsleven op de Campus gelogeerd.
Zij bezochten onder andere de microkredietvrouwen van de touwfabriek, die hulp nodig
hebben bij het mechaniseren van de touwfabriek. Ook hebben zij een truck nodig om de
touwen naar de markt te brengen. Op 27 september organiseert deze groep daarom het Female
High Tea event. Er zijn workshops over leiderschap van Janine Meins, Caroline Serré,
Annemarie van Iren en Jolanda Holwerda. De opbrengst van deze dag komt 100 % ten goede
aan de touwfabriek. Er zijn nog een paar plaatsen vrij, meld je snel aan via
femaleevent@gmail.com.

Opgelet! Noteer ook het Friends Indeed evenement
Prijsuitreiking tientjes-actie: wie wint de tweepersoons reis naar India?
Première Campus Challenge film gemaakt door documentairemaakster Juliette Stevens
Lancering van de nieuwe Friends Indeed website

Save the date: 10 oktober 2013 vanaf 16.00
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