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Groeten van de kinderen!

Spreekuur en fysiotherapie voor de kinderen in de ambulante zorg

Gecombineerde leer- en werkplekken op de Campus!
Op de Campus volgen 50 jongeren een dagopleiding maar wat bleek: ze hadden te weinig
praktijkervaring om na de opleiding ergens aan de slag te kunnen. Er zijn nu leer en werkplekken
gecreëerd, waardoor de jongeren halve dagen gaan leren en have dagen gaan werken. Dit doen ze
in teams van twee, waarbij jongeren met een verschillende beperking aan elkaar gekoppeld worden.
Voorbeelden van de nieuwe werkplekken: bij de receptie, op de administratie, in de keuken, in de
groentetuin, huiswerkbegeleiding van de kleintjes, het organiseren van culturele activiteiten,
surveillance in de dining hall. Door het inschakelen van jongeren over de hele Campus, wordt
Campus Challenge ook steeds meer een plek voor én door kinderen en jongeren met een beperking.

Alle kinderen hebben hun examen gehaald!
Het schooljaar, in India loopt dat van april tot april, is goed afgesloten! Alle zestig kinderen op de
English Medium School zijn over. Komend jaar hebben we voor het eerst vier campuskinderen in
de tiende en laatste klas, wat betekent dat ze dan van school gaan en we moeten gaan nadenken over
het vervolgtraject.

Association Saikorian nu ook op Campus Challenge
Friends Indeed heeft in het voorjaar de relatie met de lokale partner ARDAR beëindigd. De
aanleiding was een audit door onze onafhankelijke accountant Suresh Kejriwal. We zijn blij met
opvolgend partner Association Saikorian; voor veel donateurs al een goede bekende omdat we
samen het Krushi Home in Hyderabad bouwden voor 120 straatjongeren. Ook hebben we samen in
Hyderabad 18 sloppenscholen gerenoveerd en vier nieuwe scholen gebouwd. De Saikorians zijn een
sterke partner omdat zij in staat zijn – via hun netwerk – in India zelf fondsen te werven en al jaren
betrokken zijn bij de Campus; zij zaten in de Advisory board tijdens de bouw en kwamen
regelmatig langs. Hun goocheltrucs zijn beroemd bij de kinderen! Zie voor meer informatie de
websites: www.friendsindeed.nl , www.projectkrushi.org en www.saikorians.org

Campus Challenge wordt duurzaam !
Jawel, Campus Challenge wordt duurzaam! We zijn bezig om samen met twee Nederlandse
partners dit voor elkaar te krijgen. De volgende plannen staan binnenkort op de website:
FEMI: schoon water, regenwateropvang, een grote groentetuin!
Samen met FEMI is een plan geschreven met negen componenten: schoon water,
regenwateropvang, een irrigatiesysteem, bio gaz cooking, solar, warm water, medische zorg, beter
voedsel, afvalverwerking en een grote groentetuin! Ook is voedseldeskundige Wendy
Walrabenstein twee weken op de Campus geweest. Zij heeft de voeding geanalyseerd, in de keuken
en op de markt rondgekeken en uitstekende adviezen gegeven hoe het beter kan met lokale
producten. Er is nu al een beter menu geïntroduceerd. En als de tuin klaar is wordt het nog beter:
dan hebben de kinderen echt vers fruit en groente!
STEVIN groep: solar ontwerp!
We waren heel erg blij toen de consultants van de Nederlandse STEVIN groep besloten om – als
een donatie –het ontwerp te maken voor solar voor de hele Campus. Want met solar komt er een
einde aan de hoge nota’s en de voortdurende ‘ powercuts’. Dat zijn periodes dat er gewoonweg
geen stroom is en alle opleidingen en de orthopedische workshop stilliggen. Ook kan er dan ’s
avonds – vanaf 18.00 uur is het donker – geen huiswerk meer gemaakt worden.
Het ontwerp is een omvangrijke klus, vooral om alle technische aspecten goed in beeld te krijgen.
Het voorstel is bijna klaar en dan gaan STEVIN en Friends Indeed samen fondsen werven.
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