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Ganga woont in het kinderdorp. Zij heeft problemen met haar benen en voeten  en krijgt hulp 

 

     
De Engelstalige basisschool op de Campus is gestart in juni 2011: 300 kinderen op school 

 
Friends Indeed start actie: 1000 donateurs in Amsterdam  

De hoofdprijs: een reis naar India voor twee personen! 
 

 

Op de Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord werkt Friends Indeed aan de opbouw van een 

afgelegen vissersgebied aan de oostkust van India.  Er loopt een programma in twaalf dorpen: 

scholen, schakelklassen, avondonderwijs, micro krediet voor moeders, water, toiletten, 

gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een beperking. Doel: een betere toekomst voor de 

kinderen in het gebied.  

 

De vaste donateurs weten het al. Bij Friends Indeed krijgt u waar voor uw geld: goede programma’s, 

gedegen monitoring en meetbare resultaten. De kosten zijn uitzonderlijk laag omdat het team uit 

vrijwilligers bestaat.  

 

Voor Campus Challenge, regionaal centrum voor kinderen met een beperking, is de bouw, inrichting, 

ambulante zorg en jongerenopleidingen gefinancierd door de grote fondsen en dat is geweldig.  

 

Maar nu komt het: voor voedsel, kleding, huisvesting, medische kosten en onderwijs is particulier geld 

nodig. Daarom zijn wij op zoek naar 1000 tientjesdonateurs! 



 

 

De actie: 1000 donateurs voor Campus Challenge 
 

Campus Challenge is een bijzonder programma voor kinderen met een beperking en bestaat uit 

 Een kinderdorp met tien huizen voor 120 kinderen met een beperking 

 Ambulante medische èn onderwijskundige zorg voor de kinderen in 250 dorpen 

 Opleidingscentrum voor 60  jongeren intern met vier beroepsopleidingen  

 Engelse basisschool en geïntegreerde klassen speciaal onderwijs 

 Medisch centrum met arts, fysiotherapeut en in oktober een orthopedische werkplaats 

Voor meer informatie zie: www.friendsindeed.nl, www.ardar.org.in,  www.campuschallenge.in 

 

De Campus is open vanaf 2010. In het kinderdorp wonen 120 kinderen met een beperking door elkaar 

heen. In de ambulante zorg zijn 1000 kinderen geïdentificeerd. Op de basisschool zitten 80 kinderen uit 

het kinderdorp en 240 kinderen van buiten. Voor de 60 jongeren zijn de beroepsopleidingen klaar. 

 

Newsflash! 
 

De school is klaar en de schoolbus is er 

 De vaklokalen en de bibliotheek zijn ingericht 

 In oktober vertrekt een Nederlands team om de orthopedische werkplaats op te zetten 

Ook vertrekt in oktober het team om de cursussen Engels op te zetten 

 
Dit lukt dus allemaal. Maar waar bijna geen geld voor te vinden is, is de basis! Voedsel, huisvesting, 

medische zorg en onderwijs voor alle Campuskinderen. Reken even mee. Het gaat om 120 kinderen in 

het kinderdorp,  60 jongeren op de opleiding plus de staf, in totaal 220 mensen. Er is € 1,50 per persoon 

per dag nodig en dan laat de rekenmachine het volgende zien: € 1,50 x 220 personen x 365 dagen = € 

120.450.-.  Nu zijn we er uit als we 1000  donateurs hebben, die ieder € 10.- per maand willen doneren.  

Dat moet lukken! 

 

De hoofdprijs: een reis voor naar India voor twee personen  
 

De actie start 1 september 2011 en iedere donateur doet mee in een loterij. Als we bij de 1000 donateurs 

zijn geven we een feest waar de notaris onder de nieuwe en bestaande donateurs twee tickets naar India 

met verblijf op de Campus zal verloten.  

 

Stelt u zich voor. We regelen de tickets en visa voor u en u vliegt relaxt via Delhi naar Visakhapatnam 

waar de jeep op u wacht. Op de Campus woont u in een goed gastenverblijf. U maakt kennis met de 

kinderen en jongeren, helpt een handje mee en u gaat het echte India zien. U gaat met de jeep mee naar 

de scholen, praat met de microcredit vrouwen, ziet hoe de vissersboten binnenkomen, reist naar de 

stammendorpen. Mocht er tijd over zijn, dan zijn er tempels, stranden en steden. Een unieke ervaring 
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