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Nieuwsbrief 18 

December 2015 
 

  
          Het ambulante team in een vissersdorp                           Fysiotherapeut Prema met een buiten patiëntje 

         
 op de driewieler                        Op de campus, op weg naar school 

 
Groeten van uw Campus Challenge reporters! 

 
Hier een verslag van uw reporters Ganga en Ramesh. Wij wonen op Campus Challenge. Daar gaan 
we u wat over vertellen, ook voor de nieuwe donateurs. In de 300 dorpen rondom Campus 
Challenge wonen heel veel kinderen met een beperking. Hun ouders zijn heel arm. In de dorpen 
gaan deze kinderen vaak niet naar school en overdag zijn ze vaak alleen want hun ouders moeten 
werken, vis vangen op zee of op het land. Friends Indeed en de Campus staf zorgen voor ongeveer 
1000 kinderen. 

 

  
Ganga  en Ramesh   
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In de vissersdorpen  
 
Onze dorpen liggen vlak bij zee en ver weg van de stad aan de oostkust van India. We wonen in 
hutten met een dak van palmbladeren. Als de bladeren eraf waaien, gaan onze vader en moeder 
nieuwe bladeren kappen. We eten rijst en vis. Soms is er geen verse vis. Dan eten we gedroogde 
vis, die onze moeders hebben bewaard. Meubels hebben we niet, we wonen op de grond. Ook 
slapen we op de grond. Dat is niet koud, maar wel een beetje hard. Water halen we buiten, bij de 
waterput. Soms moeten we daar ver voor lopen. Als we ziek zijn en naar de dokter moeten, moeten 
we ook lopen, soms wel drie uur naar de weg. Dat is best lang. Vooral als je niet goed kunt lopen 
of niet kunt zien. 
 
Onze vaders en moeders 
 
Onze vaders gaan, als de vis voor de kust is, vissen. Dan blijven ze de hele nacht op zee. Pas de 
volgende ochtend vroeg komen ze terug. De vis zit in netten die ze meeslepen. Als ze op het strand 
komen krijgt iedereen die geholpen heeft een mand met vis. Onze moeders zijn altijd druk. Als 
onze vaders ‘s ochtends vroeg de boten aankomen, gaan onze moeders ook naar het strand. Terwijl 
onze vaders de vis binnentrekken, gaan de moeders daar vast koken, want onze vaders hebben 
honger na zo’n nacht op zee. Als de vis op het strand is, sorteren de moeders de vis in manden en 
zetten die op hun hoofd. Dan lopen ze naar de grote weg om daar de vis te verkopen en ook naar 
de andere dorpen. Je snapt, onze ouders hebben weinig tijd om voor ons te zorgen. 
 
 

  
een vissershut      water halen   

         
vaders halen de vis binnen     de moeders op het strand 
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Campus Challenge 
 
Gelukkig is er nu Campus Challenge en de Campus helpt ons! De staf komt heel vaak naar onze 
dorpen en zorgt dat alle kinderen krijgen wat ze nodig hebben: naar de dokter, naar school, dat ze 
krukken of een rolstoel krijgen of een operatie, noem maar op. En als je geluk hebt, mag je op de 
Campus wonen, zoals wij! Daar is plek voor 120 kinderen en daar is een eigen school! Hartstikke 
goed: de dove kinderen zitten in hun eigen klas, de blinde kinderen hebben ook een eigen klas. 
Ook kunnen we naar de dokter, naar fysiotherapie en naar de orthopedische werkplaats. Soms is 
het ook spannend, er was een hele nare orkaan vorig jaar: Hud Hud. Veel dingen op de Campus 
waren stuk, maar zijn nu bijna allemaal gerepareerd. 
 
We wonen met z’n allen met tien ‘moeders’ in het kinderdorp op de Campus. We hebben vriendjes 
en vriendinnen en we helpen elkaar altijd. Met het aantrekken van onze beenbeugels en schoenen 
bijvoorbeeld, of het duwen van elkaars rolstoelen. Ook brengen we elkaar, vooral onze blinde 
vriendjes en de rolstoelers, naar de fysiotherapie. Er zijn ook veertig jongeren: zij krijgen een 
opleiding op de computer en in het naaiatelier. Maar ze helpen ook op de Campus: in de keuken, in 
de tuin, ze helpen ons met ons huiswerk, in de klas, noem maar op. 
 
Wat hebben we nodig? 
 
Op de Campus en ook in de dorpen hebben we van alles nodig: er is geld voor eten en kleren, want 
anders lukt het niet. Maar ook rolstoelen en rollators, materialen voor de orthopedische werkplaats, 
een nieuwe ambulance, schoolboeken en nog veel meer. Ook de kinderen die in de dorpen in de 
ambulante zorg hebben van alles nodig. Zodat ze ook naar school kunnen, naar de dokter en naar 
de fysio. 
 

         
      naar school                             naar de fysio op de Campus             Parvita in haar klas 

   
            Ramesh    Bij de fysio    Links Ganga 
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Hoe kun je helpen? 
 
Je kunt zorgen voor het eten, kleren en schoolboeken, voor één kind of voor een huis met tien 
kinderen. Dat zou erg helpen! Zodat we echt groot kunnen groeien, naar school kunnen en straks 
een baan kunnen krijgen. Of je kunt kiezen dat je krukken wilt geven, of een rolstoel. 
Of helpen met de ambulance want die is zo verroest dat je de door de bodem heen kunt kijken. 
 
Als je nog vragen hebt, dan kun je natuurlijk even bellen of mailen  met ‘Anna Madam’ of ‘Esther 
Madam’. Zij komen weer in februari, dan wonen ze op de Campus, daar verheugen we ons op. 
Maar ze werken daar ook hard voor de andere programma’s: WaSaHe, HIV, ILSE en de STAR-
schools. Groeten van Ganga en Ramesh! 

 
Nodig voor 2016 

   A. Nodig voor de Campus 
 1. Voeding, kleding etc. per kind (€ 30.000 : 120 kinderen p/j) €      250 

2. 10 brailleboeken klas 7-9  €      500 
3. Inrichting scheikunde lab voor klas 8-10 €   1.000 
4. Vervanging  2 computers and printer administratie (2009) €   1.500 
5. Beroepsopleiding hovenier: grond, zaden, gereedschap €   1.500 
6. Schoolboeken en bibliotheekboeken algemeen €   2.000 
7. Materiaal orthopedische werkplaats €   7.500 
8. Vervanging jeep (2009) € 15.000 
9. beroepsopleiding automonteur, werkplaats, gereedschap € 15.000 

   B. Nodig voor de ambulante zorg in de dorpen 
 1. 10 sets krukken €      100 

2. 10 sets blinde geleide stokken €      100 
3. 10 sets gehoorapparaten €      800 
4. 10 rollators kindermaten  €   2.000 
5. 10 driewielfietsen kinderen €   4.000 
6. 50 beurzen basisschool: uniformen, boeken, schoolgelden €   2.500 
7. 25 beurzen vervolg onderwijs: boeken en collegegelden €   5.000 
8. Vervanging 1 motorfiets ambulante team €   1.000 
9. Vervanging ambulance voor het ambulante team (2007) € 16.000 

   C. Bouwactiviteiten 
 1. Schilderen van kinderdorp, medisch centrum en school  €   5.000 
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