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Er zijn al meer dan 60 kinderen in het kinderdorp

De eerste Kerst op de Campus

Officiële opening van de Campus op dinsdag 23 februari 2010
De bouw van de Campus is af! In anderhalf jaar tijd is neergezet: tien kinderhuizen, een dining hall
met keuken, een medisch centrum, een hostel, zes stafwoningen, een watertoren, drie
gastenverblijven en niet te vergeten het opleidingscentrum!
We zijn begonnen met de inrichting van de Campus. De eerste rolstoelen en sardyna’s zijn besteld
en komen er aan. Maar we zijn er nog niet, we hebben nog een heleboel nodig om van de Campus
een goed functionerende gemeenschap te maken. Om wat te noemen: lesboeken, brailleboeken,
inrichting computerlokaal, praktijklokalen en medisch centrum, bedden voor de hostel, enzovoort.
Voor de inrichting hebben we nog ongeveer € 75.000 nodig.
De opening
De opening is op 23 februari aanstaande en U bent van harte uitgenodigd! De vrijwilligers Anouk,
Erna en Eva komen ook. Zij zullen onder andere een korte film maken over de Campus en over
kinderen. Natuurlijk gaan ze ook naar de vissersdorpen, waar de kinderen vandaan komen. Dit
filmpje komt op de website.

Het kinderdorp
Er staan tien huizen in het kinderdorp op de Campus en in elk huis gaan twaalf kinderen wonen.
De eerste 62 kinderen zijn al gearriveerd. Behalve de kinderen lopen er nog meer nieuwe gezichten
rond, waaronder de doofstomme en de blinde leraar. De lessen zijn begonnen!

De eerste groep kinderen is aangekomen in het kinderdorp
Ambulante medische en onderwijskundige zorg
Per jeep en motorfiets, vaak het laatste stuk lopend en klimmend, reizen Dr. Ramesh en Dr.
Sumalahita naar de moeilijk bereikbare dorpen. Zij hebben al 450 kinderen onderzocht. Deze
kinderen blijven bij hun ouders wonen. Het team maakt per kind een medisch plan en een
onderwijs plan en werkt nauw samen met het Lilianefonds.
Het opleidingscentrum
Binnenkort komt de eerste groep van dertig jongeren naar de Campus voor een praktijkopleiding.
Op de Campus is er ook voor iedereen een stageplaats : in de tuin, de keuken, het medisch centrum
en het opleidingscentrum. We beginnen met de opleidingen ICT, Engels en tailoring. Maar we zijn
er nog niet.

Om de opleidingen goed op te zetten, alle werkplaatsen in te richten
en de kinderen de juiste medische en onderwijskundige zorg te geven,
hebben we uw donatie dringend nodig!
Ons doel: 5000 kinderen in de ambulante zorg, 120 kinderen in het kinderdorp en jaarlijks 120
jongeren op de opleiding en daarna aan het werk!
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