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         De schooldag zit er op          Engels leren op de solarcomputer 

       
       Female leadership training in vissersdorp       Op weg naar de orthopedische werkplaats 

        
De eerste computer op solar is op de Campus!  
 
Op de Campus is de eerste computer op zonne-energie geïnstalleerd. Hierop draait de innovatieve 
software van de Childtuition Foundation waarmee kinderen zelf de basics van Engels kunnen leren.  
De kinderen op de Campus testen de computer: als deze goed werkt, worden er in totaal 30 sets 
geïnstalleerd voor de kinderen in vijftien vissersdorpen.  
 
De female leadership reis was een groot succes 
 
Eind januari 2013 was het heel druk op de Campus: de eerste female leadership reis vond plaats op de 
Campus – in samenwerking in samenwerking met Lof Magazine en Van Iren Consultancy. Het thema 
was: leiderschap volgens de principes van de methode Appreciative Inquiry. De vrouwen verbleven in 
het kinderdorp, vergaderden in de  conferentiezaal en gingen per jeep naar de vissersdorpen en 
stammendorpen om met de micro krediet vrouwen te praten. Het was een zeer intensieve week. De 
groep vond het heerlijk om op deze manier met elkaar op te trekken, samen met de kinderen in het 
dorp te wonen en samen op reis te zijn in het gebied. Hun commentaar: “De Campus is een unieke 
plek. Het is heel bijzonder om in deze omgeving te trainen en samen met 120 kinderen  in een dorp te 
wonen, met hen te spelen en hun verhalen te horen.’  
  



In totaal 89 prijzen gewonnen op World Disability Day   
 

Eind november 2012 stapten zestig Campus kinderen in de schoolbus om mee te doen aan de sportdag 
die jaarlijkse wordt georganiseerd door de Indiase overheid. Samen hebben ze  maar liefst 89 prijzen 
voor sport en spel in de wacht gesleept! Vier kinderen hebben zich zelfs gekwalificeerd voor de 
nationale competitie. Ook won de Campus prijzen in de categorie dans- en toneel. Tot slot werd 
campuskind Ramesh verkozen tot student van het jaar en de leraar van de klas voor dove en 
doofstomme kinderen werd verkozen tot beste leraar. Kortom: een groot succes voor de Campus. En al 
onze kinderen zagen er tip top uit met hun ortheses uit de werkplaats. 
 
De orthopedische werkplaats draait goed 
 
De Nederlandse vrijwilligers Sylvia en Tim (Team 2.0 Movendi Foundation) hebben het zeer 
bijzondere  “ The Big ARDAR Orthopeadic Workshop Handbook” geschreven. Eind januari 2013 zijn 
Sylvia en Tim  vertrokken en hebben zij de werkplaats overgedragen aan de lokale staf. Hierover de 
volgende keer meer. 

 

Kinderverhalen van Campus Challenge 
 

         
       Akhila            Janesh     Bharati         Durgaprasad  
  
Akhila, altijd bezig met school, kwam binnen met een spraakgebrek, gebrek aan taalvaardigheid, 
loopproblemen en een enorme leerachterstand. Nu is Akhila ingestroomd naar de eerste klas van de 
English Medium School.  
 
Janesh, met nickname “ Johny Walker” kon toen hij op de Campus kwam niet lopen. Vorig jaar is hij 
geopereerd. Naar school gaat hij nog met de rolstoel, maar naar de yoga les, waar hij zijn spieren 
aansterkt, komt hij lopend!  
 
Bharati, die ondanks veel pijn altijd tegen iedereen lacht, is aan het revalideren. Zij kan nu met behulp 
van een walker rechtop lopen. Nog even en dat kan zij waarschijnlijk ‘ los’  lopen.  
 
Durgaprasad, de dondersteen van de Campus, is op dit moment in het ziekenhuis waar zijn benen 
worden rechtgezet. We hopen dat hij half maart weer terug is. Dan begint de revalidatie en kan hij 
hopelijk weer snel lopen. 
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