Campus Challenge:
De heer Toshniwal doneert een half huis!

Een van de kinderhuizen

Het dak van de watertoren

In het beige pak de heer Toshniwal, links van hem de minister en hier het publiek!

Terwijl we zaten te peinzen wie we nu nog eens zouden vragen om de werving voor de Campus rond te
krijgen gebeurde er iets heel bijzonders. ARDAR mailde dat de heer Toshniwal, wonende in
Vizianagaram, bereid was om een half kinderhuis te doneren.
Nu hebben we ‘verankering van de Campus in de lokale gemeenschap’ hoog op ons lijstje staan.
Maar eerlijk gezegd verwachten we lokale donaties pas als de Campus klaar is. Dus het bericht was voor
ons een enorme verrassing!
Voorwaarde voor de heer Toshniwal was: de gift moest aftrekbaar zijn van de belasting. Dus daar ging
de heer Ramana van ARDAR, samen met zijn bestuursvoorzitter, op weg naar het belastingkantoor.
Na twee uur praten en uitleggen was het gelukt en verscheen de volgende jubelende mail op het scherm.
Eind september vond de ceremonie plaats: de overhandiging van de cheque. Zelfs de “Minister of
Housing’ van Andhra Pradesh kwam! Dat was een grote eer. Er waren speeches, cadeaus, slingers.
Er werd een monument onthuld en Campus Challenge kwam in de krant!

We zijn nu bijna klaar met de werving voor de bouw van de Campus, maar we zijn er nog niet.
Het plaatje ziet er als volgt uit:
nodig
binnen
De Bouw
450.000
422.000
De inrichting
75.000
De exploitatie 3 jaar
175.000
We gaan nu voor het laatste stukje van de bouwbegroting. Ook beginnen we nu aan de inrichting,
waarvoor ARDAR een lijst op stelt van alle spullen die nodig zijn: van bed tot brancard, van dokterstas
tot sterilisatieset, van computer tot leesboeken. Iets voor Sinterklaas of de Kerst misschien?

De wereldreis van Don en Jennifer

Afscheid Nederland

Istanboel

Don bij de jeep

Jennifer en Don zijn met hun jeep al een eind op weg: via Duitsland zijn ze naar Italië gereden.
Daar gingen ze over met de boot naar Griekenland en nu zijn ze in Turkije! In februari hopen ze op
Campus Challenge aan te komen. Daar blijven ze twee maanden om te werken. Het resultaat van hun
actie van € 7.000 staat dan op de rekening daar. Ze gaan samen met ARDAR een jeep uitzoeken voor de
ambulante zorg!

Campus Challenge voor kinderen met een beperking
•
•

• ambulante medische en educatieve zorg in 300 dorpen
medisch centrum, inclusief fysiotherapie en orthopedische werkplaats
• opleidingscentrum gecombineerd met een hostel
kinderdorp voor de weeskinderen die niet in de dorpen kunnen blijven

Donaties voor de Campus worden verdubbeld:
•

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