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Nieuwsbrief 19 
September 2016 

 

 
Voor de camera van Esther 

     
Het is rustig in het kinderdorp: alle grote kinderen zijn naar school! 

     
 
Het Corlaer College uit Nijkerk op bezoek op de Campus! 
 
Vorige zomer werd Friends Indeed gebeld door de jongeren van het Corlaer College in Nijkerk:  
 

‘ Mevrouw kunnen wij bij u een waterzuiveringsinstallatie bouwen in een vissersdorp?’ 
 

Friends Indeed antwoordde dat een waterzuiveringsinstallatie technisch redelijk ingewikkeld is. 
Maar dat leek de jongeren geen probleem: zij bleken van het “World Wide Technology team” 
(WWT-team) van het Corlaer College in Nijkerk te zijn. 
 
Esther en ik zijn gaan praten op school, met de jongeren, de leerkrachten en hun ouders. En jawel! 
In februari stapten 13 jongeren van het Corlaer College met hun docenten in het vliegtuig! 
Ze gingen aan de slag in de vissersdorpen en hielpen bij de uitvoering van het WaSaHe-programma. 
In de dorpen werd de kwaliteit van het water gemeten en er werd een proefinstallatie gebouwd op 
de Campus om water te ontzouten.  
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De Nijkerkse jongeren maakten samen met de jongeren uit de vissersdorpen een plan voor 
afvalverwerking dat werd gepresenteerd aan de pers. De lokale kranten stonden er vol van! 
 
De groep sliep op de Campus. Sommigen vonden het spannend van tevoren: hoe zou het zijn om te 
wonen en te spelen met kinderen met een beperking? Maar dat gevoel was heel snel over!  
Aan het einde van de week, tijdens de afscheidsavond met de kinderen, was de Corlaer-groep heel 
verdrietig en wilde niet naar huis!  
 
Terug in Nederland hebben de Corlaer-jongeren onder andere een groot diner georganiseerd om 
geld te werven voor een waterzuiveringsinstallatie. En dat is gelukt! Nog meer goed nieuws: in 
februari 2017 komt er weer een Corlaer-groep! En de deelnemers van vorig jaar…… die willen 
liefst weer mee om de Campus kinderen te zien!  
 

 
De Corlaer-groep aan het werk 

  
Vuilnis ophalen met de nieuwe vuilniskar en de kinderen helpen mee! 

 

Nieuw! Een monteursopleiding voor ‘tuk tuks’ op de Campus!  

Op de Campus zijn meer technische opleidingen nodig voor de jongeren. “Nacht van de Fooi” is 
een Nederlandse studentenorganisatie die ieder jaar in universiteitssteden een evenement 
organiseert voor het goede doel. De tuktuk-opleiding die Friends Indeed indiende werd uitgekozen. 
Hier leren de jongeren de basis van het vak monteur. En met een basisdiploma kunnen zij 
doorstromen naar grote autowerkplaatsen in de stad.  
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De opgeknapte tuk tuks gaan we gebruiken voor schoolvervoer in de stammendorpen. Maar ook om 
zwangere vrouwen voor controle naar het ziekenhuis te brengen. Dus dat is een win-win situatie! 
Ook – dringend nodig – worden de rolstoelen en driewielers die bij de kinderen in het buitengebied 
zijn – op deze werkplaats worden onderhouden. 
 

     
 Reparatie van tuk tuk op straat   Tuk tuk met gerepareerde rolstoel op dak
   
 
Terug van weggeweest: ‘the sign language teacher’ 
 
Iedereen miste hem: Mr. D.V. Nookraju, de gebarentaal docent. Hij was een jaar weg om een extra 
opleiding te volgen. Nu is hij terug en heeft zijn klas weer overgenomen: 26 doofstomme kinderen. 
Zijn ideaal: te zorgen dat al zijn kinderen naar het middelbare onderwijs gaan. Een aantal kan vast 
en zeker gebarentaal docent worden. Laat dat nou ook het ideaal zijn van Friends Indeed!   
 
Volgend jaar moet er wel een extra leerkracht bij, want dat moeten er voor het eerst kinderen 
klaargestoomd worden voor het 10e klas examen. Dat lukt niet in zo’n volle klas waar op een heel 
speciale manier lesgegeven moet worden. Wij zoeken iemand die deze extra leerkracht wil 
sponsoren. Stuur even een mailtje, want deze kinderen zijn zo de moeite waard! 
 

  
Mr.Nookaraju en zijn klas: 26 doofstomme kinderen 

 
 
Beter voedsel voor de kids: door Wendy Walrabenstein! 

Wendy Walrabenstein hing onlangs haar carrière in de bankwereld aan de wilgen en ging 
voedingswetenschappen studeren. Zij kwam naar de Campus en analyseerde in 2014 de voeding 
van de kinderen. Zij keek rond in de keuken, ging met de kok mee naar de markt en gaf adviezen 
over hoe het beter kan met de lokale producten. Ook deed zij een base line meting: alle kinderen 
werden gewogen, gemeten en hun bloedwaarden werden vastgesteld. 
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Daarna is Wendy een aantal keer terug geweest. En wat blijkt: de kinderen groeien veel nu beter, 
zijn veel gezonder en hebben veel meer energie! Met name de bloedarmoede is sterk afgenomen. 
Toen de koks en de ‘moeders’ dat hoorden, sprongen hen de tranen in de ogen! 
 
Anno 2016 is Wendy bekend van radio, tv en internet vanwege haar voedingsadviezen.  
En gelukkig komt ze ook in november 2016 weer naar de Campus om ‘haar’ kinderen te zien en 
opnieuw te wegen en te meten. Wij zijn heel benieuwd en ontzettend blij dat Wendy dit doet! 
 
Wil je lezen wat Wendy adviseerde: het onderzoek staat op de site. Wil je helpen met het voedsel 
voor de 150 kinderen die op de Campus wonen: stuur ons een mailtje of doneer via onze website! 
Voeding is een grote en iedere dag terugkerende kostenpost, maar niets is mooier dan deze kinderen 
te zien groeien en bloeien. Mede namens Wendy: alvast bedankt! 
 

   
Wendy Walrabenstein     
 
Jawel: de eerste kinderen gaan naar de middelbare school! 
 
Drie kinderen hebben op de Campus de 10e klas afgerond. Zij hebben ontzettend hard gewerkt en 
hele hoge punten gehaald, ze kwamen zelfs in de krant. Dat is werkelijk heel bijzonder! 
 
Zij gaan nu naar de middelbare school in de buurt – met een tuk tuk. Voor hen zijn er allerlei extra 
kosten: schoolgeld, uniformen, boeken, enorme rugzakken en vervoer.  
Het zijn Ramadu, Gowrama en Kirty . 
 
Volgend jaar wordt het echt spannend. Dan gaat een groep van al wat oudere kinderen – vertraagd 
door hun handicap - een soort van staatsexamen afleggen voor de tiende klas.  
Dat heet ‘fast track’. Dan hebben we ineens een heel grote groep die buiten de Campus naar het 
middelbare onderwijs gaat. We zoeken mensen die het leuk om deze kinderen te volgen en te 
sponsoren. Stuur even een mailtje of maak wat over! Hieronder de 1e vier: 
 

    
 Ramadu, Gowrama en Kirty, op weg naar de middelbare school 
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Tot slot 
 
Deze nieuwsbrief wordt geschreven vanaf de Campus, waar Anne Legeland is voor een aantal 
vergaderingen. Vandaag was bijvoorbeeld ‘Campus’-dag. Dan worden alle afdelingen besproken. 
Eerst komen de sociaal werkers van de ambulante zorg langs om hun kinderen te bespreken.  
Daarna de beroepsopleidingen. Morgen komen de leerkrachten, daarna de moeders en de keuken.  
 
Ook is Anne in de vissersdorpen geweest voor het WaSaHe-programma: we praten over rioleringen, 
afvalverwerking, toiletten en waterzuiveringsinstallaties met de dorpelingen, met een ingenieur, met 
de lokale overheid. 
 
Kortom veel interessante ontwikkelingen aan de oostkust van India! Nieuwsgierig wat Anne 
Legeland afgelopen reis nog meer heeft gedaan? Lees binnenkort haar verhaal op onze website: 
over een heel afgelegen gebied in het district Srikakulam, Uddhanam, waar een mysterieuze 
nierziekte heerst. 
 
 
 

 
 

Vergeet ons niet te volgen op Instagram, Facebook en Twitter! #friendsindeed 
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