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Het kinderdorp is bijna klaar

De toekomstige tuin van het kinderdorp

Het grootste gebouw op de Campus, het opleidingscentrum in de steigers
Op de achtergrond v.l.n.r. eetzaal, hostel en medisch centrum

Het opleidingscentrum en hostel
Dat was wat; de voorbereidingen voor de bouw van het opleidingscentrum. Want hoeveel
schoollokalen hebben we nou echt nodig? En kunnen we daar dan voorlopig mee voort? Er werd
gemeten en gerekend en we hebben de twaalf lokalen nodig:
• drie vaklokalen voor dove kinderen, blinde kinderen en kinderen met een achterstand.
• een groot computerlokaal en een even grote bibliotheek annex huiswerkruimte
• een drukkerij, een naai-atelier en twee algemene vaklokalen
• twee kantoren voor de staf van de Campus, de administratie en voor het Micro Credit
Ook het hostel staat in de steigers: hier wonen straks zestig jongeren terwijl zij een opleiding en een
stageplek krijgen op de Campus.

Acties voor Campus Challenge !
Het gaat goed met de acties voor Campus Challenge:
• De Sinterklaas bij Abbott Nederland BV gaf afgelopen december buitenspeelgoed
• Carry Bomhof schonk met Kerst de opbrengst van haar zangrecitals
• De familie Speijker-Brinker doneerde alle giften bij de gelegenheid van hun 41-jarige huwelijk
• De crew van het bedrijf Allseas uit Delft doneerde een half kinderhuis
• De staf van het Taj Hotel en zegde hulp en stageplaatsen toe
• Don en Jennifer hebben lokaal goodwill geworven voor Campus Challenge
• WebshopPlus doneerde 5 pc’s voor het computerlokaal in het Opleidingscentrum

Donatie Allseas aan de Campus

Kerstrecital Vocal Company 2008

Bezoek staf Allseas en staf Taj Hotel aan twee dorpen

Campus Challenge:
investeer in deze kinderen en help mee met de inrichting:
•
•
•
•

Een kinderdorp voor 120 weeskinderen met een beperking.
Regionale medische èn onderwijskundige zorgvoor kinderen met een beperking in 300 dorpen
Medisch Centrum: dokter, kinderfysiotherapie en een orthopedische werkplaats.
Opleidingscentrum met hostel voor jongeren met een beperking
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