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De bouw van de omheining 

 

 

Goed nieuws: de bouw van Campus Challenge is begonnen! 
 

Dit is de eerste Nieuwsbrief over Campus Challenge in het vissersgebied voor kinderen met een 

beperking. Vanaf de Campus gaat het volgende gebeuren: 

• ambulante medische zorg en educatieve zorg voor de kinderen in de vissersdorpen 

• een medisch centrum, inclusief fysiotherapie en orthopedische werkplaats 

• een opleidingscentrum gecombineerd met een hostel 

• een kinderdorp voor de kinderen die niet in de vissersdorpen kunnen blijven 

 

Omheining en gebouw voor opslag 
Het eerste wat er gebouwd wordt, is de omheining. Daarna volgt het gebouw voor de opslag van 

materialen, waar ook de ‘watchman’ woont om een oogje in het zeil te houden. 

 

Planning 
In de 1

e
 fase, van april 2008 tot aan oktober 2008, wordt gebouwd: 

• De 1
e
 2 huizen van het kinderdorp 

• De huizen voor de staf 

• De keuken en de eetzaal 

• Het medisch centrum 

• De stenen omheining 

Eind oktober 2008 komen de 1
e
 24 kinderen naar het kinderdorp. Dan begint ook het ambulante team 

met de zorg voor de kinderen in de vissersdorpen. De hele Campus is klaar in oktober 2009. 

 



 
 

 

        
Het graafwerk voor de fundering   Het vlechtwerk voor de fundering 

  
Het begin van de fundering is er   Het 1

e
 huis in het kinderdorp! 

 

 

Doe mee! 

We hebben nog 5 huizen voor het kinderdorp nodig 
Eén huis kost € 10.000! 

 

Het werk van Friends Indeed in het vissersgebied 

• twaalf scholen  

• eenjarige schakelklassen voor kinderen uit kinderarbeid 

• avondklassen voor volwassenen 

• pre micro credit en werk voor alleenstaande moeders 

• water, sanitatie, gezondheidszorg 

• met rijdende dokterspost 

• HIV-aids pilot, met veldpost 

• Campus Challenge voor gehandicapte kinderen  

• Straatkinderen 
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