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Op de Campus: dr. Ramesh onderzoekt en selecteert de toekomstige bewoners

Binnenkort komen de 1e kinderen naar het kinderdorp

We gaan beginnen!
De Campus wordt geweldig en nu kan het echte werk beginnen: er een levendige drukke
gemeenschap van maken, waar kinderen met een handicap een kans op een toekomst krijgen! We
zijn begonnen met de inrichting en met de selectie van de 1e groep van 20 kinderen die op 5
november a.s. naar het kinderdorp komt. In december begint de ambulante zorg: in vijf jaar tijd
krijgen alle kinderen met een handicap in 300 dorpen de zorg die ze nodig hebben.
Friends Indeed blijft drie jaar – we hebben daarvoor in totaal € 187.000 nodig - om daarbij te
helpen. Werk aan de winkel!
Het opzetten van de ambulante medische èn onderwijskundige zorg
Per motorfiets en jeep gaat de staf van ARDAR naar de afgelegen dorpen. Zij identificeren de
kinderen, praten met ouders, met de dorpsraden, met de school. Het team maakt per kind een plan
en zorgt ervoor dat het kind de medische zorg krijgt die het nodig heeft. Maar ook dat het kind niet
meer wordt gediscrimineerd en naar school kan in het dorp.
Goed nieuws: het Lilianefonds doet mee en vergoedt de medische èn onderwijskundige kosten!

Kinderdorp
Jawel, op de Campus is ook een Kinderdorp. Want we komen in de dorpen regelmatig
weeskinderen met een beperking tegen. Natuurlijk kijken we eerst of we familie kunnen vinden die
de kinderen wil opnemen. Zo niet, dan komt het kind naar het Kinderdorp. We hebben tien huizen
gebouwd, ieder voor twaalf kinderen met een ‘moeder’. De kinderen gaan in het dichtstbijzijnde
dorp naar school.

Het kinderdorp: de eerste kinderen zijn gearriveerd op 5 november 2009
Het opleidingscentrum en het hostel
In de afgelegen dorpen zelf zijn geen opleidingen. Daarom hebben we op de Campus een
opleidingscentrum gebouwd en een ‘hostel’. Dat is nieuw: zodra de kinderen 15 jaar zijn, kunnen
ze een half jaar of een jaar op de Campus wonen. Ze krijgen een opleiding en een stageplaats.
60 stageplaatsen op de Campus zelf alsmede extern plaatsen
De campus wordt zo gebouwd dat er overal stageplaatsen zijn: in de tuin, de keuken, het medisch
centrum, het opleidingscentrum, het kinderdorp. Ook extern komen er stageplaatsen: o.a. het Taj
hotel heeft plaatsen toegezegd in de keuken en bij de technische dienst.
Medisch centrum
Het medisch centrum is de basis voor dr. Ramesh. Hij krijgt de medische zorg voor de kinderen in
de 300 dorpen, in het Kinderdorp en in het hostel. Ook wordt hij de mediator voor het
Lilianefonds. Er komt een operatieruimte voor kleine ingrepen en een rustruimte. De
fysiotherapeut krijgt een grote zaal voor kinderfysiotherapie en een ruimte voor gewone
fysiotherapie. En last but not least: het kantoor van het ambulante team met de database van alle
kinderen in de dorpen zit hier.

Campus Challenge heeft een eigen website!
www.campuschallenge.in
Ga kijken en help mee met de inrichtingskosten:
Het Kinderdorp, het medisch centrum, het opleidingscentrum,
de keuken, de eetzaal, boeken, uniformen
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