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    Appayama trekt haar orthopedische schoenen aan  Ramesh heeft voor het eerst een rolstoel 

 

       
     Veertien  nieuwe rolstoelen en fietsen    Vervoer  naar de dorpen 

 

 

De kop is er af: Campus Challenge heeft 214 tientjesdonateurs 

Wordt ook donateur en win een reis naar India voor twee personen! 

 
Het gaat goed met de actie: de Campus stond in de krant, stond op de website ‘I love Noord’ en een 

heleboel mensen zijn al donateur geworden. Maar we zijn er nog niet, we gaan door totdat we 1000  

tientjes donateurs hebben. Dan kunnen we feest gaan vieren en de reis gaan verloten. Dus doe mee en 

raak verbonden met de kinderen op Campus Challenge, waar het leven bruist en kinderen en jongeren 

met een beperking de kansen krijgen die ze anders nooit gehad zouden hebben. 

 

Neem Apayyama, het meisje op de eerste foto. Zij woont op de Campus en krijgt speciaal onderwijs 

want ze heeft een leerachterstand. Ook staan haar beentjes krom. Ze gaat nu naar school en trekt  haar 

orthopedische schoenen aan. Het gaat goed met haar! 

 

En wie is Ramesh, de jongen in de rolstoel? Hij woont bij zijn ouders in een rieten hut in een afgelegen 

dorp. Hij kan niet lopen en niet zitten. Er is een speciale stoel voor hem gemaakt waar hij overdag in kan 

zitten in de hut en zijn moeder hem kan rondrijden in het dorp.  

 

Op de twee onderste plaatjes zie je de uitreiking veertien rolstoelen en fietsen aan zowel kinderen op 

de Campus als kinderen in de ambulante zorg. Buiten het hek stond een aantal ‘tuktuks’, door de ouders 

gehuurd om de rolstoelen te kunnen vervoeren naar de dorpen.  

 
 

 



 

 

En hoe gaat het met de Nederlandse teams op de Campus?  
 

English Training Center  

Niko en Rutger hebben  hard gewerkt om samen met de staf van ARDAR hun lokaal in orde te krijgen 

want er waren natuurlijk de nodige aanloopproblemen. De pc’s ‘zagen’ het programma eerst niet en het 

inloggen door de kinderen lukte ook niet meteen. Maar deze problemen zijn nu over. Het lokaal is door 

de gouverneur van de Rotaryclub geopend, inclusief het linten knippen en kokosnoten stukslaan.  

Rutger, Niko en Elske gaan de komende maanden honderden kinderen Engels leren met de software van 

Childtuition, ontwikkeld door Prof. Thijs Chanowski en zijn staf. Tegelijkertijd zullen zij de software 

testen. In maart 2012 komt Childtuition over voor de eindtesten  en er komt een congres in Nederland 

waar de resultaten worden gepresenteerd. 
 

Orthopedische werkplaats 

Anoek, Marjolein en Stefan waren nog maar net op de Campus toen er veertien rolstoelen uitgereikt 

gingen worden, op maat gemaakt, maar toch ook weer niet helemaal bleek. Zij grepen hun gereedschap 

en even later lag het hele team onder de fietsen en rolstoelen en werd er gesleuteld en bijgesteld. 

De orthopedische werkplaats is een eind op streek: er is een muur doorgebroken, de zware machines zijn 

geplaatst en komende week komt de rest van het gereedschap. Ondertussen zijn alle kinderen die de 

hulp van het team nodig hebben gescreend en was het team op werkbezoek naar Bangalore om rond te 

kijken op de  orthopedische werkplaats van Mobility India. 
 

Het is wennen aan de hitte, dat er maar een paar uur stroom is per dag en aan het hete Indiase eten.  

De  oplossing als er even wat anders naar binnen moet:  Indiase pannenkoeken met NUTELLA! 

Die is nu dus op in de lokale supermarkt! Verder heeft het team behoefte aan DROP en KAAS. 
 

 

 
Stefan, Niko, Marjolein, Anoek, Rutger en Anne op weg naar de Rotaryclub 

Marlies en Elske zijn nog niet gearriveerd 
 

Nieuwsflashes 
 

De basisschool draait goed 

De English Medium School blijkt zo’n succes dat er nu al 300 kinderen op zitten. Volgend jaar worden 

er 500 kinderen verwacht en moeten we uitbreiden. 

Doorstroming dertien doofstomme kinderen 

Dertien doofstomme kinderen uit de klas van leerkracht Anand zijn doorgestroomd naar een college in 

de stad! Friends Indeed helpt het eerste jaar met de uniformen, collegegeld en hostel. 

Leslokalen beroepsopleidingen allemaal ingericht 

De drukkerij, het naaiatelier, de timmerwerkplaats en het Engelse lokaal zijn ingericht met een 

Matching Grant via Rotaryclub Amsterdam Nieuwendam en een lokale Rotaryclub en zijn gestart 
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