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Erna en Eva, vrijwilligers van Friends Indeed, op de Campus 

   
De eerste rolstoelen en sardyna’s zijn gearriveerd! Het Computer Centrum is geopend; 

 
Bericht van Eva en Erna 
Even voorstellen: wij werken als vrijwilliger op het kantoor van Friends Indeed en zijn afgelopen 
februari voor het eerst naar India geweest. We sliepen op Campus Challenge en al snel raakten we  
vertrouwd met de kinderen. Ze kwamen ons halen om touwtje te springen en cricket te spelen. We 
kwamen erachter dat ze zelfs in India zakdoekje leggen spelen! We kwamen niet met lege handen 
aan want we hadden heleboel speelgoed meegenomen dat het timmerbedrijf Puma aan de Campus 
had gedoneerd. Al snel zag je overal kinderen spelen met bromtollen, brandweerauto’s en barbies.  
 
En Anne ….die vloog terug  
Alle voorbereidingen waren klaar om eind februari de Campus te openen. Anne ging half februari 
weg voor haar 16de reis. Ze vloog naar India  en …….werd met het zelfde vliegtuig teruggestuurd 
want er was een onverwachtse nieuwe visumregel. Geen nood; de grote opening is uitgesteld en 
Annemarie van Iren en Pauline Timman, donateurs van Friends Indeed, hebben op 23 februari 
2010 het Computerlokaal op de Campus op feestelijke wijze geopend. Onze taak was fotograferen 
en filmen. Het lokaal is volop in gebruik: de eerste computercursus loopt en er is zelfs al geskyped 
met Nederland 



 
Naar de vissersdorpen 
Bijna iedere dag gingen we met de jeep naar de vissersdorpen. We waren op de school in 
Thippalavasa en zagen de eerste toiletten in de dorpen. Ook waren we bij de touwfabriek en de 
boten van de micro credit vrouwen. De HIV-aids post heeft het meeste indruk op ons gemaakt. De 
staf legde heel goed uit hoe HIV-Aids zich verspreidt langs de snelweg. Ook zagen we hoe mensen 
met HIV-Aids elkaar ondersteunen. Dat is wel heel erg goed. 
 
Naar de stammen! 
Ook zijn we het stammengebied in geweest. Eerst met de jeeps en het laatste stuk moesten we 
klimmen. We waren al gewaarschuwd en ja hoor: we moesten ook een rivier oversteken. Gelukkig 
stond het water laag en konden we  springend over de stenen naar de overkant. Maar we snapten 
wel dat, als de rivier hoog staat, de kinderen niet meer naar school kunnen.   
 
Trommels en bloemenkransen 
Toen we vlakbij het een dorp kwamen, hoorden we trommels: de bewoners van het dorp kwamen 
ons tegemoet met muziek. We werden plechtig begroet, kregen bloemenkransen om en klommen 
samen verder omhoog naar het dorp.  
 
Schakelklassen en waterproblemen 
Eerst gingen we kijken in een lokaaltje, gemaakt van gevlochten takken met krantenpapier erop 
geplakt. Hier zit de schakelklas voor de kinderen les die nog nooit op school zijn geweest. 
Daarna legden de vrouwen hun problemen uit met het water: ze moeten met grote tonnen op hun 
hoofd afdalen naar de rivier om daar water te halen. Friends Indeed gaat dit op korte termijn 
regelen. Tot slot leerden we een klassieke stammendans. ’s Nachts zijn we in het stammengebied 
blijven slapen en zaten we tot laat bij het kampvuur.  

   
De ontvangst bij de stammen  Stammendans 
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