
 
  

De bouw van Campus Challenge is halverwege!  
 

Nieuwsbrief 5 
         Februari 2009 

 

    
  De eerste twee huizen in het kinderdorp          Don en Jennifer zijn aangekomen! 

    
Eetzaal en keuken 

 
 
De bouw van Campus Challenge is op schema 
 
En het wordt prachtig! De bouw begon op 1 mei 2008. Er zijn drie aannemers aan het werk. In juni gaan 
de ambulante teams voor het eerst naar de dorpen en aan het werk. In juli zal de eerste groep kinderen in 
het kinderdorp arriveren. De officiële opening is eind oktober 2009. 
 
Don en Jennifer zijn gearriveerd 
 
Op 10 februari reden Don en Jennifer na een tocht van 16.000 km met hun jeep Campus Challenge op! 
Het was een heel avontuur, vooral het stuk door Pakistan. Voordat ze weggingen hebben Don en 
Jennifer in Nederland € 7.000 geworven voor een jeep voor de ambulante zorg. Dat bedrag wordt 
verdubbeld door Impulsis. Binnenkort wordt de jeep gekocht. 
 

 
 
 



           
 Medisch Centrum      Watertank 

           
 Gasthuis voor vrijwilligers    Huizen voor de Staff  
          

Begin maart gaven Don en Jennifer een persconferentie over hun reis en Campus Challenge: er 
verschenen maar liefst 40 journalisten en televisiezenders! Kijk ook op hun website info@travelsick.nl.  
Don en Jennifer blijven twee maanden en gaan aan de slag voor de inrichting van het kinderdorp. 
 

 

Campus Challenge: 
 

 Een kinderdorp voor 120 weeskinderen met een beperking.  
 Ambulante regionale gezondheidszorg en onderwijskundige zorg voor de kinderen in 300 

dorpen, leeftijd 0 – 18 jaar  
 Medisch Centrum: dokter, kinderfysiotherapie en een orthopedische werkplaats 
 Opleidingscentrum met hostel voor kinderen vanaf vijftien jaar 

 
Help mee en geef deze kinderen een goede toekomst  

 
Doneer 50% van een huis en geef het zelf een naam. Je donatie zal verdubbeld worden door Impulsis 
en Wilde Ganzen. Of help met de inrichting: meubels voor tien huizen voor 120 kinderen, de eetzaal 
en keuken, het medisch centrum en onderwijs centrum.  
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