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    Voor               Na                 Een nieuw hulpmiddel 

       
                                       Kinderen met een hulpmiddel kunnen weer spelen op de Campus! 

 

De orthopedische werkplaats heeft al 71 klantjes! 
 

In oktober vertrok via Movendi Foundation het eerste orthopedische team naar de Campus: Stefan, 

Marlies, Anoek en Marjolein. Friends Indeed heeft eerder succesvol samengewerkt met Movendi in het 

MSI home te Kakinada. Bij aankomst was de orthopedische werkplaats nog een lege ruimte. Nu staat er 

een volwaardige professionele orthopedische werkplaats die een belangrijke rol gaat vervullen in de 

regio. Het team maakt, orthoses, spalken, verhogingen en straks ook schoenen. Ook worden lokale 

jongeren met een beperking opgeleid tot  instrumentmaker.  

 

Stefan over de orthopedische werkplaats 
‘‘Wanneer ik ’s ochtends de deur open doe en de zon in mijn gezicht voel, roepen  tientallen 

kinderstemmen in koor: ‘Good morning Sir!’ en zwaaien. Dat is altijd een goed begin van de dag. 

Na het Hollandse ontbijt van brood met chocopasta loop ik naar de werkplaats. Daar  maken we 

spalken en beugels. Het mooie aan het werk is dat je meteen resultaat ziet. Zo was er een meisje met 

een enkel die dubbel klapte waardoor ze dat ze niet zelfstandig kon lopen en altijd ondersteund moest 

worden. We hebben voor haar  een onderbeen spalk gemaakt die de enkel recht houdt.  Hierdoor heeft 

ze stabiliteit en kan zonder hulp lopen! Na een dag in de werkplaats speel ik vaak nog even een potje 

cricket met de jongens. Alle handicaps vervallen dan ineens die worden gewoon door de rest van het 

team opgevangen. Het is mooi om te zien hoe dat werkt, hoe ze elkaar helpen en steunen. ’’  



 

 

     
 

Het English Training Center heeft al 635 gebruikers 
 

In oktober 2011 vertrok ook  het eerste team Engels naar de Campus: Niko en Rutger; beiden 

afkomstig van de UCU.  Zij hebben zes maanden hard gewerkt om het English Learning Center op te 

zetten.  Dat was in het begin zwoegen met de techniek en veel mailen en skypen met de staf van 

Childtuition. Maar toen liep het dan ook: honderden kinderen leren op de Campus Engels en zijn 

verrukt. En eind maart waren de leerkrachten van de vijftien visserscholen aan de beurt:  trainers 

Peter Edelenbos en Reinhard van Childtuiton gaven een driedaagse workshop over lesmethoden, over 

hoe je kinderen kunt activeren om Engels te spreken en hoe je op speelse wijze een les kunt inrichten.  

Na deze workshop kwam er voor Rutger en Niko een eind aan hun verblijf op de Campus. Hun werk 

werd overgenomen door het team 2: Elske en Floor!  

 

Niko over haar tijd op de Campus:  
‘‘In 5 maanden tijd heb ik zoveel onvergetelijke ervaringen opgedaan dat het moeilijk is om er één 

mooiste, leukste of ontroerendste uit te kiezen. Het dagelijkse leven op de Campus was eigenlijk al zo 

bijzonder en  soms een beetje onwennig: onbekende mensen, vreemde gewoontes, taalbarrières en 

dergelijke. Maar al gauw werden ik onderdeel van het leven op de Campus. Naast het werk in het 

English Learning Center ging ik meedoen met de yogalessen, danslessen ,een praatje (in pantomime!) 

maken met de moeders, een potje cricket of waterflessen voetbal spelen op zondag middag.  

India is chaotisch, verwarrend, vies en tegelijkertijd indrukwekkend mooi! De Campus bood een 

perfect thuis voor ons vrijwilligers. Het leven was er rustig en ritmisch. Ik heb dierbare herinneringen 

aan alle kinderen en mensen van ARDAR die mijn tijd in India zo mooi en leerzaam hebben gemaakt.’’ 

 

Nieuwsflashes 
Campus Challenge is op you tube en facebook 

Een tweede team orthopedie vertrekt in juli naar de Campus 

De eerste groep kleermakers bijna klaar met opleiding 

De etalage op de Nieuwendammerdijk is vernieuwd 
 

 

 

 

Nieuwendammerdijk 329 1023 BJ Amsterdam  Tel. 020 – 636 0246, 06 549 23 887 

info@friendsindeed  www.friendsindeed.nl  ABN-AMRO 44 72 69 461, Postbank 500 222 
 

     
 

      

http://info@friendsindeed/
http://www.friendsindeed.nl/

