
 
  

Campus Challenge: het dak zit op twee huizen in het kinderdorp! 
 

Nieuwsbrief 3  Augustus 2008 
 

   
Het beton voor het dak van twee huizen in het kinderdorp wordt gestort 

   
De kinderen uit de buurt     Aparna komt naar de Campus de keuken annex ‘dining hall’  
   
Dit is de 3e Nieuwsbrief van Campus Challenge in het vissersgebied. We volgen de bouw op de voet! 
In de vorige nieuwsbrief zag u van het eerste kinderhuis alleen het staketsel; nu zit het dak ( de ‘slab’) er 
op en wordt er begonnen aan het metselen van de muren.  
Het storten van de ‘slab’ is in India een belangrijk moment: 

• het weer moet goed zijn: het moet droog zijn en blijven  
• het beton moet na het storten dagenlang met de hand worden begoten. Doe je dat te weinig, dan 

droogt het beton te snel en kun je opnieuw beginnen!  
 
We zijn goed op schema. De omheining is bijna klaar en er wordt hard gewerkt aan de funderingen voor 
alle gebouwen in fase 1: de 1e huizen in het kinderdorp, de huizen voor de staf, het gastenverblijf, de 
keuken en dining hall en het gezondheidscentrum. Let vooral op de bouw van het gastenverblijf, want 
dat is ook voor de donateurs!  
 

Campus Challenge: voor kinderen met een beperking 
Meer over hen in de volgende Nieuwsbrieven 

 

        
      Aparna           Ravana            Vasupili           Shiva              Neeramma   Jagadeesh       Ramanamma   Narajano 
 
 



 
Een landrover voor Campus Challenge  

 

   
 

Jennifer en Don met hun jeep op weg naar Campus Challenge! 
 

Don en Jennifer hebben hun jeep bijna helemaal in orde voor hun wereldreis. Ze verwachten in februari 
2009 aan te komen in India en blijven dan twee maanden op de Campus om te helpen met de bouw.   
Ze weten hoe belangrijk een jeep is op moeilijk terrein. Hun goede doel is: een landrover voor Campus. 
Challenge. Daarmee kan het ambulante team de kinderen in de afgelegen dorpen bereiken. De teller op 
hun website www.travelsick.nl staat al op € 5.656.-.  Als Don en Jennifer € 7.000 bij elkaar hebben kan 
de landrover worden aangeschaft, want Impulsis verdubbelt dit bedrag tot € 14.000! 
 

Een huis voor het kinderdorp op Campus Challenge 
 

Na 33 jaar nam huisarts Krien Visser in Amsterdam-Noord afscheid. Krien wilde 
geen persoonlijke cadeaus en sprak:  
 ‘Dat lijkt me wel wat: zo’n kinderhuis op  Campus Challenge voor  
             12 kinderen, met een moeder erbij.” 
Zijn patiënten vonden het een geweldig plan en doneerden met elkaar € 5.904,50! 
Daarmee heeft Krien zijn huis voor elkaar, want Wilde Ganzen en NCDO 
verdubbelen de donaties van zijn patiënten. Natuurlijk vroegen we aan Krien om de 
naam voor het huis te kiezen. Hij besloot: ’The Krien Fisherhouse’.  
En wie weet komt hij langs als de kinderen er wonen…. 

Krien Visser 
Verdubbeling van de donaties 

• Impulsis verdubbelt de donaties voor het opleidingscentrum en de ambulante zorg  
• Wilde Ganzen en NCDO verdubbelen de donaties voor het kinderdorp 

 
Nog geen goed doel? Doe mee: 

van een huis van € 10.000.- tot een bed van € 50.- ! 
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