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De omheining moet eerst

Het 1e kinderhuis gaat in de steigers!

Het dak van het medisch centrum

Het dak van de keuken

Fundament voor de watertank

Beton storten

Dit is de 2e Nieuwsbrief van Campus Challenge in het vissersgebied; voor kinderen met een
beperking. Op de Campus gaat het volgende gebeuren:
• ambulante medische zorg en educatieve zorg voor de kinderen in de vissersdorpen
• een medisch centrum, inclusief fysiotherapie en orthopedische werkplaats
• een opleidingscentrum gecombineerd met een hostel
• een kinderdorp voor de kinderen die niet in de vissersdorpen kunnen blijven
Op de foto’s ziet u dat de omheining bijna klaar is. Ook wordt het beton gestort voor het dak van het
medisch centrum, de eetzaal en de eerste huizen in het kinderdorp. Diep in de grond wordt er beton
gestort voor de watertank.

Landrover reis naar Campus Challenge door Don & Jennifer

Jennifer en Don met hun jeep op weg naar Campus Challenge!
Don en Jennifer uit Amersfoort besloten dat het te vroeg was om zich te settelen. Ze zeiden hun
banen en hun huis op, kochten een grote landrover en beginnen volgende maand aan een wereldreis
van anderhalf jaar. Ze gaan over land, via Turkije, Iran en Pakistan, naar Campus Challenge!
Hun goede doel? Een landrover voor de ambulante zorg op de Campus, om de kinderen met een
handicap in de dorpen te bereiken! Don en Jennifer voeren actie in Nederland: zij benaderen
bedrijven en verkopen wijn via hun website. Ook zijn er vijf laptops: cadeautje van een relatie voor
het computercentrum op Campus Challenge. De teller staat al op een flink bedrag! Don en Jennifer
blijven twee maanden om de Campus te helpen opbouwen. Zie hun site www.travelsick.nl

Doe ook mee!
Huis kopen voor het kinderdorp?
Een huis voor 12 kinderen kost € 10.000.Of misschien de bedden voor 120 kinderen?
Een bed kost € 50.-
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