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Het jaar 2016
De programma’s
Campus Challenge
De Campus is in zijn zevende jaar: een aantal kinderen dat er vanaf het begin waren, verlaat de
Campus voor de vervolgopleiding. Deels blijven ze nog op de Campus wonen, deels gaan ze naar
hostels in de stad. We zien ze allemaal op de reünie in november 2017 om hun verhalen te horen!
Hun plaatsen worden ingevuld door de kinderen op de wachtlijst, die vol verwachting op de
Campus aankomen. Vaak zijn ze voor het eerst uit hun dorp, zonder hun ouders en wonen ze
plotsklaps met tien andere kinderen in een huis met een ‘auntie’. Dat is even wennen!
’s Ochtends op tijd opstaan, wassen, huiswerk maken al voor het ontbijt, dan naar de eetzaal en
door naar school! Soms is er wat heimwee. Maar dan ineens is er de klik met de andere kinderen:
ontdekken ze gebarentaal, braille, of leren ze lopen met een hulpmiddel! En dan nemen ze een
spurt en vinden hun plek!
Daling kindersterfte: water- en afvalverwerking
Schoon water is een van de primaire behoeften in de vissersdorpen. Ook in dit jaar zijn er weer
waterzuiveringsinstallaties geplaatst en wordt er gewerkt aan schone dorpen. We ontvingen dit
jaar het Corlaer College te Nijkerk: in februari 2016 kwam er een groep van 15 studenten met
twee leerkrachten naar de Campus. Zij hielden zich bezig met schoon drinkwater voor de
vissersdorpen en een vuilnis-ophaalsysteem. Ze woonden op de Campus, mixten met de Campus
kinderen en gingen iedere dag naar de visserdorpen dorpen.
Het HIV-programma
Friends Indeed draait sinds 2009 een omvangrijk HIV-programma. Hoewel het programma nog
steeds nodig is, lukte het niet meer om fondsen voor dit programma te werven, reden waarom we
het programma hebben moeten beëindigen. Gelukkig zijn er een paar lokale ondernemers, die
zorgen voor de eerste behoeftes en ook heeft de overheid meer systemen op orde. Bij ernstige
situaties weten de dorpen onze staf te vinden en helpen we waar we kunnen.
I Learn to Speak English (ILSE II)
Dit succesvolle programma is in februari 2016 afgerond met de laatste module voor de
leerkrachten van de vissers- en stammenscholen. Ondertussen zorgt de Campus staf dat alle 70
solarcomputers uit het ILSE I programma blijven draaien. Dat lukt en daar zijn we erg trots op.
De leerkrachten houden contact met Friends Indeed: zij willen graag een week lang Engelse
conversatietraining en vragen aan Friends Indeed om dit in 2017 te organiseren op de Campus.
Nascholing leerkrachten: het doceren van de zaakvakken in het Engels
Op verzoek van de Collector van Srikakulam (te vergelijken met een Commissaris van de Koning
van een grote provincie) treft Friends Indeed de voorbereidingen voor een programma waarbij 500
docenten leren om de zaakvakken biologie, scheikunde, wiskunde, social science etc in het Engels
te doceren. Als eerste worden in 2017 50 ‘expert teachers’ opgeleid. Zij moeten daarna hun
collega’s de nascholing geven die ze zelf hebben gehad. Friends Indeed begeleidt dit traject.
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Friends Indeed
Het bestuur
Het bestuur van Friends Indeed bestaat uit zes leden; een aantal vervult het lidmaatschap al vanaf
de oprichting. Sinds enige jaren versterken Marlies Lutgendorf - medeoprichter van de
Orthopedische werkplaats op de Campus - en Stephanie Dekkers – met een PR achtergrond - het
bestuur. Hun inbreng wordt zeer gewaardeerd!
De staf
Anne Legeland was in 2015-2016 niet alleen de directeur van Friends Indeed, maar ook de
Gouverneur van Rotary District Noord-Holland, reden waarom Esther Van Ameijde haar
gedurende het jaar 2016 heeft geassisteerd. Er ontstond een fraaie parallel met het werk in India
in Noord-Holland: voor Rotary organiseerden Anne en Esther in mei 2016 een conferentie over
armoede en schuldenproblematiek. Met deze Conferentie in het EYE te Amsterdam werd Anne’s
gouverneurschap succesvol afgesloten.
Per 1 januari 2017 heeft Esther een nieuwe baan. Wij wensen haar veel succes!
Ineke Dijkman verzorgt al jaren zeer precies de administratie. De jaarrekening wordt opgesteld
onder verantwoordelijkheid van het bestuur, waarna de stukken ter beoordeling naar accountant
Jeroen Bekkers, Koningsbosch, gaan. Hij beoordeelt de jaarrekening.

Events
Nacht van de Fooi
Bijzonder was dat Friends Indeed werd geselecteerd door Nacht van de Fooi: een tuk tuk
monteursopleiding voor jongeren met een beperking. Via een filmpje op You tube kozen vele
cafés voor de tuk tuk werkplaats. We hopen deze in 2017 te realiseren.

Lokale contacten
Friends Indeed, sinds 2003 actief aan de oostkust van India, wordt lokaal steeds bekender:
• De lokale overheid weet Friends Indeed te vinden
• Friends Indeed staat regelmatig in de lokale Telegu kranten
• Ook de Engelstalige Hindu heeft de Campus ontdekt: op 28.11.2016 verscheen een
interview over Campus Challenge met Anne Legeland dat nationaal is gepubliceerd
• Friends Indeed assisteert de lokale overheid bij het vinden van oplossingen voor de
problemen in het gebied Uddhanam, waar een onbekende nierziekte heerst
• De lokale staf wordt gevraagd om plaats te nemen in overheids-comités
Samenvattend: er is weer heel veel gebeurd en ook staat er het nodige in de steigers! En mocht u
meer informatie willen over een van de programma’s; er zijn programma jaarverslagen,
jaarplannen, projectplannen etc, beschikbaar! Zie www.friendsindeed.nl

Irene Wieling
Voorzitter

Anne Legeland
Directeur
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I.

Kinderen met een beperking: Campus Challenge

De ambulance haalt kinderen op voor fysio

Gebarentaal les met een nieuwe juf!

1. Inleiding
Campus Challenge opende haar deuren begin 2010 en wordt een toonaangevend regionaal
centrum voor kinderen en jongeren met een beperking. Ook is de Campus uniek vanwege de
integrale aanpak van vijf werkgebieden:
• Gezondheid
• Onderwijs
• Toeleiding naar werk indien mogelijk
• Het opbouwen van een sociaal leven
• Social empowerment
Door deze gebieden tegelijkertijd en in hun onderlinge samenhang in te zetten ontstaat er een
meerwaarde. Zie tevens: de CBR Guidelines New Delhi 2010.

2. Het kinderdorp
Het Kinderdorp op de Campus heeft 120 plaatsen. Op 31.12.16 woonden er 118 kinderen op
Campus Challenge; twee plaatsen zijn z .g. spoedplaatsen, die worden vrijgehouden voor de
kinderrechter of de politie. De beperkingen van de kinderen zijn als volgt:
1.
Gehoor beperkt:
26 kinderen
2.
Visueel beperkt
18 kinderen
3.
Verstandelijk beperkt
14 kinderen
4.
Lichamelijk beperkt
60 kinderen
118 kinderen, 58 jongens en 60 meisjes
Ieder kind heeft een sociaal werker, die eveneens het contact met de ouders onderhoudt. De
kinderen worden regelmatig gecontroleerd door de dokter en zijn indien nodig onder behandeling
van een specialist. Zij worden ingepland voor operaties, krijgen orthopedische hulpmiddelen,
gehoorapparaten, fysiotherapie, etc. De medische gegevens over de kinderen worden bijgehouden
in een database. Voor ieder kind is er een medisch plan conform de CBR Guidelines.
En…. alle kinderen gaan naar school!
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De jongens bezig met Engels
3.

	
  	
  

	
  

Huiswerk maken

Samen naar de English Medium School of naar speciaal onderwijs

De zestig kinderen met een lichamelijke beperking, en sommigen met een andere beperking, gaan
samen naar de English Medium School op de Campus. Zij hebben bij binnenkomst meestal een
leerachterstand. Velen zijn nog nooit naar school gegaan.
Ook de overgang van de lokale taal Telegu naar de English Medium School, is intensief. Veel tijd
en energie wordt gestoken in extra uitleg en begeleiding, zodat ze de reguliere lessen kunnen
volgen. En zo snel mogelijk naar een klas leeftijdsgenoten kunnen. Sommige kinderen krijgen
extra Engelse lessen door middel van Childtuition software, computerlessen en extra
bibliotheektijd. Dit jaar is wederom veel aandacht geschonken aan wiskunde, omdat vorig jaar de
Campuskinderen daarmee achter liepen.
De overige 58 kinderen gaan naar het speciaal onderwijs, in hetzelfde gebouw. Er zijn de volgende
klassen:
a. Doof en slecht horend
b. Blind en slecht ziend
c. Verstandelijk beperkt
Als het kan volgen deze kinderen ook klassen in de English Medium School. Dat kan heel
gemakkelijk: de lokalen zijn op dezelfde galerij!
Er is een heel goed team van zeer betrokken leerkrachten, negen voor de basisschool en drie
leerkrachten voor het speciaal onderwijs. De school heeft nu klas 1 t/m 10 en is daarmee een
volwaardige basisschool geworden! Voor het speciaal onderwijs zijn er de klassen 1 t/m 7.

Vriendinnen voor het leven

Op weg naar de fysiotherapie
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De orthopedische werkplaats

Ik kan straks lopen!

4. Medische zorg op de Campus
Het medische team:
De dokter, een verpleegkundige, twee fysiotherapeuten en drie orthopedische technici zijn
verantwoordelijk voor de medische zorg. Na de diagnose door het medische team worden plannen
gemaakt voor alle kinderen, die uiteenlopen van een verwijzing naar een specialist tot het maken
van een orthopedisch hulpmiddel. De dokter en de sociaal werkers zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de medische plannen.
De fysiotherapie-afdeling:
Overdag wordt de afdeling fysiotherapie bevolkt door de kinderen die met de ambulance uit de
omliggende dorpen komen. Aan het einde van de schooldag, rond 15.30 uur, zie je de
Campuskinderen kinderen richting fysiotherapie gaan. Fysiotherapeut Prema heeft de leiding en
Kondamma assisteert haar.
De orthopedische werkplaats
M. Rambabu (orthopedisch technicus), D. Santosh (prosthese technicus) en K. Suryanarayana
(assistent, doofstom) runnen samen de orthopedische werkplaats. In 2016 realiseerden zij:
Nieuwe hulpmiddelen
. 43 orthotics (beenbeugels) voor 26 Campuskinderen
. 47 orthotics voor 25 buitenkinderen
.
3 protheses
Reparaties
. 32 orthotics voor 23 Campuskinderen
. 40 orthotics voor 36 buitenkinderen
. 36 prothese reparaties
De werkplaats werkt nauw samen met Mobility India, de experts op het gebied van orthopedie in
Bangalore. De samenwerking is uitermate belangrijk voor beiden:
a. Wanneer zich een probleem voordoet belt of mailt de staf
b. Campus stuurt stafleden naar Mobility India voor opleidingen
c. Het team van Mobility India komt twee keer per jaar op werkbezoek bij de Campus
d. Mobility India stuurt trainees naar de Campus voor veldwerk en veld-examen
e. Mobility India wil graag dat de Campus een regionaal centrum wordt. En dat andere ngo’s
kinderen en jongeren naar het centrum sturen
De werkplaats wordt ook steeds bekender in ‘het veld’: de overheid weet de werkplaats te vinden
en ook de volwassenen in de omliggende dorpen komen langs.
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Beroepsopleiding: armbanden en oorbellen

Campus Crafts!

De toekomst: een tuk tuk werkplaats en zonnepanelen assemblage?
5. Beroepsopleidingen voor jongeren
In 2016 waren er 19 meiden en 11 jongens die een beroepsopleiding volgden op de Campus. Er
werden veel bestellingen gedaan voor de printshop en het naaiatelier, aan de hand waarvan
geoefend kon worden.
In november 2016 is de Campus Crafts webshop ontwikkeld. Aan de jongeren werd gevraagd om
zelf na te denken over producten die gemakkelijk te versturen zijn. Achterliggende gedachte is
natuurlijk dat de jongeren leren om een eigen bedrijf op te zetten en te runnen, met gebruikmaking
van de toekomst: internet.
De eerste bestellingen kwamen al snel binnen via een WhatsAppgroep. Het idee om een webshop
te maken werd een feit: www.campuschallengecrafts.in. De jongeren maken nu: sieraden, zijden
sjaals, stoere schorten met het Campuslogo, make-up tasjes, telefoonhoesjes en fluwelen clutches.
De geringe plaatsbaarheid van de jongeren met een computerdiploma baart zorgen. De opleiding
op zichzelf is goed, maar de werkgevers willen de jongeren toch niet aannemen. Dit is mede reden
om andere opleidingen op te starten, zoals de monteursopleiding op een tuk tuk werkplaats.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. We hopen te starten eind 2017, samen met een
solar assemblage werkplaats en de voorzieningen voor een grote groentetuin. Er wordt een plan
gemaakt om het daartoe bestemde gedeelte van het terrein in één keer in te richten .
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Ambulante zorg: Moeder met kind hazenlip

De Medische staf in het veld

Deze visser krijgt een nieuw been!

Fysiotherapeut Prema in het veld

6. Ambulante zorg voor de kinderen in 379 dorpen
Tot op heden zijn 1688 kinderen geïdentificeerd in 379 dorpen:
•
Lichamelijk beperkt
773
•
Visueel beperkt
154
•
Gehoor beperkt
317
•
Verstandelijk beperkt
187
•
Meervoudig beperkt
257
Naam
Mandal
Social werker gemeente
Somayya
Kalyani
Gowri
Appalakonda

Bhogapuram
Ranasthalam
Pusapatirega
Denkada

Cliënten
Bestand
341
245
262
185

Huis
bezoeken
341
245
262
185

Campus
Zorg

Campus
fysio

81
63
59
39

52
44
59
18

De sociaal werkers maken een splitsing: zij streven ernaar om alle kinderen een keer per jaar te
bezoeken, telefonisch contact te hebben met de ouders, of door te verwijzen naar de overheid.
De kinderen die in de Campus-zorg zitten krijgen iedere maand huisbezoek. Indien nodig komt
de dokter langs, er wordt medicatie verstrekt (vooral voor de epileptische kinderen), gaat de
sociaal werker met het kind naar de stad naar het ziekenhuis, of komt het kind naar de Campus
voor fysiotherapie.
In 2016 kwamen er vanuit de dorpen 173 buitenkinderen naar de fysiotherapie. Dat wordt
georganiseerd ‘per dorp’: de ambulance haalt hen op en brengt hen terug. Bij de kleinere
kinderen of verstandelijk beperkte kinderen komen de ouders mee.
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Een belangrijke taak van de ambulante zorg bestaat uit voorlichting van ouders en de
dorpsgemeenschappen. In 2016 zijn 41 voorlichtingsbijeenkomsten gegeven, in totaal 1039
mensen waren aanwezig. De onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten zijn: hoe om te gaan met
een kind met een beperking, op tijd ingrijpen, de risico’s van vroege zwangerschappen, de
risico’s van huwelijken binnen de familie, discriminatie, stigmatisering, de rechten van kinderen
met beperkingen, de beschikbare faciliteiten en ondersteuning.
Belangrijk zijn ook de ‘orthopedisch medische kampen’, die op de Campus worden gehouden: op
negen zondagen was een orthopedisch arts aanwezig op de Campus met de medische staf. De
sociaal werkers zorgen dat de ouders met hun kinderen naar het spreekuur op de Campus komen,
zo nodig per ambulance. Er kwamen in 2016 in totaal 114 kinderen. Daarbij zijn ook vele
kinderen die helemaal geen orthopedisch probleem hebben, maar bijvoorbeeld een ernstig
neurologisch probleem. Er werden 22 kinderen doorverwezen voor röntgenfoto’s, operaties en
naar andere artsen. Vier buitenkinderen werden na doorverwijzing geopereerd.
Er krijgen 65 buitenkinderen medicatie voor epilepsie en 70 ernstig ondervoede kinderen krijgen
voedingssupplementen.
Het team is goed ingebed in de lokale overheidsstructuur: er werden zes overheidsmeetings
bijgewoond waarin de situatie in het gebied werd besproken alsmede de bijdrage van Campus
Challenge aan de gezondheidszorg in het gebied.
Belangrijk is ook dat de jongeren met een beperking op de hoogte raken van van het
overheidsbeleid inzake banen: er is een percentage banen gereserveerd voor jongeren met een
beperking. Maar dat moet je dan wel weten! Ook is er hulp nodig bij het invullen van formulieren.
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Een lokaal spel, goed voor veel prijzen!

Gouden medaille voor Ramadu

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

Discuswerpen op disability day

Met de ‘tuk tuk’ naar college in de stad

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

7. Activiteiten en sport
Yoga en dans
Het is voor kinderen met een beperking van belang dat zij bewegen. De Yoga was tot nu toe in de
avonduren, voor de kinderen die hun huiswerk af hadden. Dat is in 2016 veranderd: de yoga is nu
drie keer per week ’s ochtends om 10.00 uur; in het lesprogramma. De danslessen zijn na het
lesprogramma. Een aantal van de oudere meiden is zeer succesvol en wint wat er te winnen valt op
de ‘Disability day’. Maar er is nu ook weer een nieuwe groep jongere meiden, die het goed doen!
Sport
Sport is ook heel belangrijk. Niet alleen om fit te worden of te blijven. Maar ook omdat, wanneer
een kind met een beperking heel goed is in sport en goede cijfers haalt, hiermee een gereserveerde
plaats op een College te verdienen valt! Zo heeft Mahesh, die met zijn krukken als een kangoeroe
over de Campus vloog en alle hardloopwedstrijden won, nu een hele goede plaats op een College
in West Godavari!
Disability Day
De jaarlijkse ‘Disability Day’ van het district was dit jaar een enorm succes. Dit evenement is
onderverdeeld in:
.
buitensporten zoals driewiel racen, hardlopen voor mensen met een visuele beperking,
kogelstoten, bordspellen, schaken etc
.
cultureel programma met zang en dans
De Campuskinderen deden aan alles mee. Zij wonnen 114 prijzen op districtsniveau en 24 op state
level. Ramadu won zelfs een gouden medaille bij de driewielrace; de hele groep ging uit zijn dak!
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II.

Drinkwater en afvalverwerking in 15 vissersdorpen

Binnen: een gebouwtje vol techniek
1.

Buiten: hier komt schoon drinkwater!

Inleiding

Schoon water is essentieel om de kindersterfte in 15 vissersdorpen in de districten Srikakulam en
Vizianagram te verlagen. De dorpelingen nemen in dit programma zelf de verantwoordelijkheid
voor een schoon en gezond dorp. Op deze wijze wil Friends Indeed het eigenaarschap
(‘ownership’) op een goede en duurzame manier neerleggen bij de dorpsbewoners, zodat het dorp
niet alleen schoon wordt, maar ook schoon blijft. Het programma wordt uitgevoerd samen met
lokale partner Dharani.
Samen met de dorpsraden, vrouwen, jongeren en oudercommissies van elk dorp zijn er plannen
gemaakt om de onhygienische situatie in hun dorp te verbeteren. Er is gesproken over: hoe kan het
dorp duurzaam schoon drinkwater krijgen, hoe hygiënisch te koken en hoe om te gaan met afval.
De lokale staf van Friends Indeed heeft de dorpsbewoners begeleid bij deze processen.
Hoe krijg je een dorp schoon? Tweedaagse bezoek aan schoon dorp bij ASSIST
De dorpshoofden en sw vrouwengroepen zijn twee dagen op reis geweest naar een dorp honderden
kilometers verderop waar de bevriende NGO ASSIST werkt. Daar konden zij met eigen ogen zien
hoe het mogelijk is om een vissersdorp schoon te houden. Ze waren verbijsterd, hadden tranen in
hun ogen en willen dit ook! Met dank aan FEMI, die dit bezoek mogelijk maakte!	
  
	
  

Op weg naar een schoon dorp van NGO Assist
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3.

Waterzuiveringsinstallaties

In Gurayyapeta is de eerste waterzuiveringsinstallatie gebouwd, die wordt gedeeld met de twee
aangrenzende dorpen: Potthayapeta en Cheekatipeta. Hiermee hebben dus in één klap drie dorpen
schoon drinkwater en men is de koning te rijk! Het water uit de waterzuiveringsinstallatie mag
niet gebruikt worden voor wassen en schoonmaken. Daarvoor is een oude waterput gerenoveerd
met ‘grijs’ water. Vanuit deze put is een zeer primitief waterleidingsysteem aangelegd:
bijvoorbeeld naar vier punten in een dorp met een grote zwarte ton, zie hieronder. Dit is een
enorme verbeteringen in de dorpen: er loopt nu geen water meer weg en er zijn geen poelen meer
met muskieten, waardoor ziekte (malaria, dengue, diarree etc.) drastisch afneemt. De vrouwen
zorgen dat een en ander, samen met het dorpshoofd, goed beheerd wordt. Afval is het andere grote
probleem dat aangepakt wordt: ieder gezin krijgt vuilnisemmers, die geleegd moeten worden in
grote groene containers, die iedere week opgehaald worden door vrijwilligers. Dit is zowat een
revolutie, waar we nog de nodige aandacht aan moeten besteden om het duurzaam te krijgen.

Een voorbeeld van ‘grijs’ water
4.

Vuilnisemmers en containers

Bezoek van het World Wide Technology Team 2016 van het Corlaer College te Nijkerk

In februari 2016 stapten 13 jongeren van de Expeditie World Wide Technology van het Corlaer
College te Nijkerk met hun docenten in het vliegtuig! Ze hielpen bij de uitvoering van het
WaSaHe-programma. In de dorpen werd de kwaliteit van het water gemeten en werd met Indiase
jongeren gepraat over afvalverwerking, recycling en een vuilnisophaaldienst. Een plan voor
afvalverwerkingsdienst werd uitgewerkt en gepresenteerd aan de pers. De groep sliep op de
Campus en was meteen dol op de Campus kinderen. Zodra ze maar even tijd hadden, waren ze in
het Kinderdorp. Na de ‘bonte avond’ bij het afscheid, vielen er heel wat Nederlandse tranen. En
werd beloofd: we komen terug!
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III. I learn to speak English (ILSE I + II)

De computers met Engelse software

De bibliotheken met Engelse boeken

Het jaar 2016 is het laatste jaar van het ILSE-programma: waarbij kinderen van 5 tot 15 jaar leren
om Engels te spreken, te lezen en te schrijven.
ILSE I bestond uit
• 69 solarcomputers met innovatieve Engelse software op vissersscholen, sloppenscholen en
stammenscholen waarmee kinderen zelf de basis van Engels kunnen leren. Dit project is
uitgevoerd samen met Rotary.
• Inbouw van de computers op 49 locaties, in de muren van de veranda’s van de scholen,
zodat de kinderen er ook bij kunnen ook als de school dicht is.
ILSE II, af te ronden in 2017, bestaat uit:
• Het onderhoud van de 69 computers op 49 locaties
• Een film over hoe je Engels leert, gemaakt met de Campuskinderen op de Campus
• Zes tweedaagse trainingen Engels op de Campus voor de leerkrachten van 25 basisscholen
• Lesmateriaal voor de leerkrachten en de kinderen
• Bibliotheekkasten met Engelse boeken voor 12 scholen
• Extra filmpjes, short stories etc voor de 69 computers
• Begeleiding van de leerkrachten bij gebruik van de 69 computers

De bibliotheekkasten voor de vissersscholen, gemaakt op op de Campus
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IV.

Nascholing zaakvakken in het Engels

Nascholing leerkrachten

Ik leer Engels !

Aan de oostkust van India wordt door circa 100 miljoen mensen Telegu gesproken. Dat is een van
80 talen die de 1.2 miljard Indiërs spreken en dat is een beperking als je vooruit wilt komen:
daarvoor heb je Engels nodig! Dat ziet de Indiase overheid ook in en zij nam enige jaren geleden
een wet aan die luidde dat de leerkrachten niet alleen Engels moeten kunnen geven, maar ook de
zaakvakken in het Engels moeten kunnen geven. Denk aan biologie, wiskunde, scheikunde etc.
Sindsdien zit men met de handen in het haar, want die kennis is niet aanwezig op het niveau van
de basisschool.
De Collector van Srikakulam, dr. P. Lakshmi Narasimham, hoorde dat Friends Indeed
nascholingscursussen Engels organiseerde (binnen ILSE II) en vroeg of Friends Indeed zijn 5000
leerkrachten op de basisschol zou willen nascholen inzake de zaakvakken. We waren vereerd door
dit verzoek van de overheid, maar we vonden de aantallen wel wat veel! Besloten werd tot een
tweetraps traject:
a. Er worden 50 Engelse docenten opgeleid tot expert trainer
b. Deze 50 docenten gaan de eerste batch van 500 docenten trainen
Beide trajecten worden begeleid door Friends Indeed. En daarna… is er door deze ‘kennis boost’
genoeg kennis in huis om de overige 4500 docenten zelf na te laten scholen.
Qua budget werd na lang overleg – de lokale Indiase overheid heeft nauwelijks budget om de
eigen scholen en leerkrachten te betalen - besloten dat de Indiase overheid de kosten zal betalen
van de lesruimtes, de reiskosten van de leerkrachten en het voedsel. Ook dient de afdeling
Onderwijs van Srikakulam een eigen coördinator te benoemen. De overige kosten, het ontwerpen
van de training, het uitvoeren, etc zal Friends Indeed gaan werven.
De 1e training, voor het opleiden van 50 expert trainers, staat gepland in februari 2017.
De 2e training, de training van de 1e batch van 500 docenten, staat gepland in november 2017.
Ook wordt er lesmateriaal ontwikkeld, met onder andere woordenlijsten per zaakvak, zodat de
leerkrachten maar vooral hun leerlingen een houvast hebben bij de lessen.
De geschatte oplage wordt 10.000 boekjes, te drukken in de drukkerij op de Campus, een mooie
opdracht en oefening voor de beroepsopleiding aldaar!
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Association Saikorian vergadering

Dharani en Friends Indeed vergadering

De lokale partners
Association Saikorian
Association Saikorian is de lokale partner op Campus Challenge, met een zevenkoppig bestuur.
Voorzitter is Mr. U. Shekar. Het is een grote klus om de Campus te runnen, want de Campus heeft
meerdere programma’s in één.
Met een dergelijk pakket is er geen sprake van rustig op je stoel zitten; er gebeurt iedere dag wel
wat. En er moet vooral ook heel goed nagedacht worden. Wat heeft ieder individueel kind nodig?
En wat hebben de jongeren nodig?
En dan zijn er nog de grote vragen als: hoe krijgen we de Campus duurzaam? Wat is de rol van de
overheid? Wat kunnen de bedrijven in de buurt doen? En hoe pakken we de fondsenwerving aan?
Vooral het laatste is van groot belang. Friends Indeed en Association Saikorian staan samen in dit
proces. Er zijn goede aanzetten, op 11 november 2016 is er op de Campus een groot feest
georganiseerd, de zevende verjaardag van de Campus, om zo de buurtbedrijven en de grotere
NGO’s op informele wijze binnen te krijgen. Dat feest was een groot succes; de gasten waren zeer
onder de indruk!
Er werden de nodige visitekaartjes uitgewisseld op grond waarvan nu verder wordt gewerkt.
Dharani
Bij Dharani zwaait Sri Hari de scepter over de Friends Indeed programma’s. Van onschatbare
waarde is dat Sri Hari een heel goede netwerker is. Hij kent iedereen in het gebied, ook bij de
overheid, reden waarom Friends Indeed in alle programma’s nauw kan samenwerken met de
overheid. Ook voor de Campus is de rol van Sri Hari van belang. De programma’s/onderwerpen
welke onder hem ressorteren zijn:
• Water en afvalverwerking
• Voorbereiding de zaakvakken in het Engels
De eigen accountant van Friends Indeed in India: Mr. Suresh Kejriwal
Friends Indeed werkt al jaren met een eigen lokale en onafhankelijke accountant van uit Calcutta,
mr. Suresj Kejriwal. Hij komt twee keer per jaar naar het gebied en controleert de boeken van de
partners. Ook coacht hij de staf.
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Bezoekers

Een van de vrouwengroepen

Bezoek Air Asia

Karin Schadee en Prisco Battes

Bezoeken door Friends Indeed en door gasten
Er zijn in 2016 de volgende bezoeken geweest:
Bezoeken
• Januari/Februari 2016
• Januari 2016
• Februari 2016
• Februari 2016
• Februari 2016
• Februari 2016
•
•
•
•

Juli/Augustus 2016
Oktober 2016
Oktober 2016
November 2016

•
•

November 2016
December 2016

Anne Legeland, directeur Friends Indeed
Dick Verboom en Herman Kruijer, Edukans
Cursus Akvoflow + gasten
Esther van Ameijde, projectmedewerker FI
Corlaer College groep
Vrouwengroepen uit de vissersdorpen
Peter Edelenbos, Cor Flach
Training I Learn to Speak English (ILSE II)
Anne Legeland, director Friends Indeed
Anne Legeland, director Friends Indeed
Suresh Kejriwal, accountant Friends Indeed
Leo Verzijl, Wendy Walrabenstein, Liesbeth
Nagelkerke, Winneke Kornel; FEMI
Air Asia
Karin Schadee en Prisco Battes

Het was een druk jaar met vele kruisbestuivingen over en weer!
Ook waren er bezoeken van en aan de Rotaryclubs van Visakhapatnam en Vizianagaram en de
serviceclub Association Saikorian.
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Kinderen met een beperking

Engels

Drinkwater

Dank aan onze donateurs!
Ook het jaar 2016 was wederom een bijzonder jaar. Friends Indeed heeft heel veel kunnen doen
voor de kinderen op de Campus en voor de kinderen in de dorpen. Maar we kunnen nog beter!
Nieuw zijn bijvoorbeeld de multidisciplinaire vergaderingen: de medische staf, de leerkrachten en
staf van het Kinderdorp praten samen over de ontwikkeling van de kinderen: circa tien kinderen
per vergadering. Dat is een enorme klus maar buitengewoon nuttig. Als dit systeem eenmaal is
ingeburgerd op de Campus, zouden we het ook kunnen introduceren in de ambulante zorg.
De jongerenopleidingen zijn focuspunt in 2017: we willen dolgraag de monteursopleiding (tuk
tuk) gecombineerd met de solar werkplaats en de groentetuin van de grond tillen.
We zien dat het water- en sanitatie programma aanslaat en beklijft. Samen met de NGO’s van de
grotere bedrijven in de buurt, alsmede de overheid, gaan we kijken hoe we dit programma
duurzaam kunnen houden. Ook moeten we nog even goed opletten: de overheid heeft in een paar
dorpen riolering beloofd. En dat moet dus ook wel gebeuren!
Ook Engels blijft in ons programma, nu een stapje ‘hoger’ en dichter bij waar we moeten zijn: we
gaan 500 leerkrachten opleiden in de zaakvakken en daar zijn we best trots op.
Kortom: Friends Indeed is en blijft een zeer praktische organisatie. We pakken de problemen aan
bij de kern en we gaan door, daar waar anderen stoppen! Help ons en doneer!
Namens het bestuur van Friends Indeed,
Anne Legeland, directeur
31 mei 2017

Friends Indeed
Nieuwendammerdijk 329 1023 BJ Amsterdam
Tel 00 31 66 – 549 23 887 Nederland
Tel 00 91 95 02 66 2112 India
legeland@friendsindeed.nl www.friendsindeed.nl
Abn-Amro NL83 ABNA 044 72 69 461
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