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De ingang van de school op Campus Challenge 

     
Op weg van het Kinderdorp naar school 

 

Campus Challenge bestaat 10 jaar! 
 

Tijd voor renovatie van de  
basisschool, speciaal onderwijs lokalen  

en bijgebouwen 
 

Klimaatvriendelijk en duurzaam 
Op naar het jaar 2030! 
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Op weg naar school  

 
1. Inleiding 
 
1.1. De kinderen op de Campus 

Campus Challenge, voor kinderen met een beperking, is een unieke leef- en 
werkgemeenschap aan de Oostkust van India. 150 Kinderen en jongeren, met verschillende 
beperkingen woont hier, krijgen medische zorg en gaan ernaar school. Er zijn 5 huizen voor 
jongens en 5 meisjes. In ieder huis wonen circa 10 kinderen met een ‘moeder’, afkomstig uit 
de omgeving. Ook heeft de Campus een grote ambulante zorg voor 850 kinderen in de 
omgeving, welke wordt georganiseerd vanuit het medisch centrum. 

  
De meeste kinderen zijn al wat ouder als ze binnenkomen. Vaak zijn ze niet naar de 
basisschool geweest of maar een paar jaar. Ze kunnen vaak nog niet lezen en schrijven in 
hun moedertaal, Telegu. En zeker spreken ze geen Engels. De dove kinderen kennen geen 
gebarentaal en de blinde kinderen kennen geen braille. 
 

1.2. Basisonderwijs, speciaal onderwijs en beroepsonderwijs 
Op de basisschool op de Campus zijn de volgende klassen: 

 . Basisonderwijs klas 1 – 10   60  plaatsen 
 . Speciaal onderwijs:    
  Slechtziende en blinde kinderen  20 plaatsen 
  Slechthorende en doofstomme kinderen 20 plaatsen 
  Verstandelijk beperkte kinderen  20 plaatsen 
 

Ook zijn er twee beroepsopleidingen in het gebouw: de computeropleiding (straks 
secretaresseopleiding) en de drukkerij-opleiding. 
 

1.3. Lokalen 
Er zijn de volgende lokalen: 
. 8 leslokalen 

 . Bibliotheek, tevens leslokaal, tevens lunchruimte voor de leerkrachten 
 . Engels lokaal, tevens leslokaal 

. Conferentiezaal voor bijeenkomsten met de ouders, medische onderzoeken van alle 
kinderen (b.v. oogarts, gehoortesten, kno-arts) annex yoga en dans ruimte 

 . Computerlokaal voor beroepsopleiding 
 . Drukkerij met beroepsopleiding 
 . jongens- en meisjes toiletten (2 x 4) 
 
 



 3 

 

     
De leerkrachten 

 
1.4. Het lerarenteam 

Het lerarenteam bestaat uit: 
• 6 algemeen docenten voor de vakken Hindi, Telegu, Engels, wiskunde,  science en 

social studies 
• 3 docenten voor het speciaal onderwijs: slechtziend en blind, slechthorend en doof, 

verstandelijk beperkt 
• 4 docenten voor de beroepsopleidingen computer, kledingatelier, printshop en 

horticulture 
 
1.5 De rol van de ‘moeders’ 

De 10 ‘moeders’ uit het kinderdorp zijn overdag deels in de school: zij helpen in de klas met 
de verstandelijk beperkte kinderen, helpen de kinderen bij de toiletten etc. Ook houden zij 
de school schoon.  
 

1.6 Wachtlijst buitenkinderen 
De 120 plaatsen zijn voor de kinderen die op de Campus in het kinderdorp wonen. Binnen 
enige maanden wordt de vergunning verwacht waarmee uitgebreid kan worden naar 200 
plaatsen: 80 plaatsen voor ‘buitenkinderen’ uit de omliggende dorpen. Zeer veel ouders en 
kinderen kijken hier naar uit; er is een wachtlijst. 

  
2. De conditie van het gebouw 
 
2.1 De bouw van de school 

De school is in 2009 gebouwd en geopend. Het is een robuust gebouw destijds zodanig 
gefundeerd dat er in de toekomst meerdere verdiepingen bovenop kunnen. 
 Het is gebouwd in een carré: er is een ruime hal, overdekte galerijen waar ook lesgegeven 
kan worden en een met gras begroeide binnenplaats voor sport.  

 Er zijn in totaal 10 lokalen, een bibliotheek, een computerruimte, een Engels lokaal, een zaal 
voor yoga, dans en conferenties en twee toilethoeken met ieder 4 toiletten 

 
2.2 Het onderhoud van de school tot aan heden 

Het gebouw is vanaf de bouw redelijk goed onderhouden, maar de klimaat invloeden doen 
zich gelden. De afwisselende vochtige hitte, de zware regenval in de moessontijd en het zout 
in de lucht – het gebouw staat hemelsbreed 7 km van de Bengaalse zee - zorgen er mede 
voor dat het gebouw nu toe is aan een grote onderhoudsbeurt. En niet te vergeten: het zeer 
intensieve gebruik door 120 kinderen, waaronder rolstoelers, gedurende 10 jaar! 
 



 4 

 
 
 

           
De 10e klas: hard aan het werk voor het examen! 

             
Speciaal onderwijs en ADL training 

 
2.3 Wat is er allemaal al klaar? 

In de jaren 2018 en 19 is begonnen met groot onderhoud en is er al veel gebeurd. Deze 
voortvarendheid was mogelijk doordat er niet alleen donaties, maar ook handjes kwamen 
helpen kwam bij de renovatie: 
 
Gereed: 

• Kinderdorp: jongeren van het Corlaer College (team I, II, III)   
• Kinderdorp: staf van pensioenfonds AGP (SWAP-team I en II)  
• Medisch Centrum: leden van Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam 
• De Beer Stichting: donatie voor de watertoren en solarpomp 

In de planning 
• 2019/2020 De keuken: staf van AGP (SWAP-team III januari 2020) 
• 2019/2020 de school en de stafhuizen o.a. wederom met een donatie van De Beer 

Stichting! 
 
De stafhuizen, het gastengebouw en het administratiegebouw willen we graag ‘meenemen’ 
in het plan voor de renovatie van de school.  
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                         De dag begint     Speciaal onderwijs 
 
3. Deze aanvraag: de school en de bijgebouwen 
 
3.1. Wat moet er gebeuren? 

De belangrijkste zaken die gebeuren moeten om de school en de bijgebouwen weer 10 jaar  
te laten meegaan zijn: 
1. Jet dak: het controleren en waar nodig coaten van het dak tegen lekkages 
2. De muren: het repareren van de ‘cracks’ in de muren, veroorzaakt door lekkages, 

alsmede de blinde klas vergroten  
3. De vloeren: de tegels repareren 
4. De deuren en ramen: het repareren en deels vernieuwen van de deuren en de 

ramen, alsmede 2 ramen bijzetten i.v.m. ventilatie 
5. De toiletten: de huidige units afbreken en twee nieuwe blokken: 3 meisjestoiletten 

en 3 jongenstoiletten, rolstoeltoegankelijk, alsmede het egaliseren van de vloeren, 
betere ventilatie en geheel nieuw sanitair 

6. De elektriciteit: reparaties en vernieuwing alsmede een aantal nieuwe fans 
7. Loodgietwerk: reparaties en vernieuwing, inclusief simpel keukenblok voor de 

leerkrachten en het plaatsen van dakgoten en regenpijpen  
8. Bekabeling: als de voer gerepareerd wordt meteen de bekabeling van het  

computerlokaal en Engelse lokaal onder de vloer 
9. Schilderwerk: het schilderen van alle 13 lokalen, met een afwasbare lambrisering tot 

1,20 m net zoals in het Kinderdorp, rolstoelbestendig, alsmede de bijgebouwen, 
inclusief buitenboel 

10. het plaatsen van zonwerende gordijnen in alle lokalen 
 

 ./.  De foto’s van de huidige staat van de school en bijgebouwen worden bijgevoegd. 
  
3.2. De begroting 

./. De kosten bedragen circa € 30.000 De begroting wordt bijgevoegd. 
 De Beer Stichting heeft reeds een donatie toegezegd van € 8.000.-.  
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Huiswerk maken 

  
3.3 Het dekkingsplan 

./. Het dekkingsplan wordt bijgevoegd. 
  
4. Tot slot 
 
4.1. Tien jaar vooruit en duurzaam worden 

Met deze renovatie ronde welke hopelijk in 2020 voltooid kan worden, kan de Campus er 
weer 10 jaar tegen!  En kunnen er weer vele honderden kinderen het onderwijs en de 
medische zorg krijgen die nodig hebben, om daarna een baan te zoeken of naar een 
vervolgopleiding te gaan. Ook is het gemakkelijker voor de staf – wanneer er goede 
gebouwen zijn in goede staat zijn en hierover geen zorgen bestaan – om goede lokale 
donoren aan de Campus te verbinden, waardoor de Campus duurzaam wordt. 

 
4.2 Bezoek 

Als U zelf graag wilt zien wat er met uw donatie gebeurt, kom dan een weekje logeren!  
‘s Ochtens mee met de medische staf naar de kinderen in de vissers- en stammendorpen: 
om te zien hoe het is om als kind met een beperking in ruraal gebied te leven. En ’s middags 
en ’s avonds op de Campus en meedraaien in deze unieke gemeenschap. En U zelf kunt zien 
hoe deze kinderen, met uw hulp en die van de staf, vastberaden studeren om een betere 
toekomst te verwerven.  
 

 
Het carré-vormige schoolgebouw: in het midden bovenaan  
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Bijlagen 

1. Begroting 
2. Dekkingsplan 
3. Foto’s van de huidige staat van onderhoud 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
Friends Indeed 

Nieuwendammerdijk 329 1023 BJ Amsterdam 
Tel 0031 6 – 549 23 887   0091 95 02 66 2112 

 legeland@friendsindeed.nl  www.friendsindeed.nl   
NL 83 ABNA 044 72 69 461 

 
 
 
 
 

!
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Campus Challenge School + outbuildings renovation 2019 - 2020 
      Euro's 
1. The roof      
 The coating of the roof of the school and outbuildings  2.500 
2. The walls      
 To repair the cracks in the walls, caused by monsoon leakages  

 incl utbuildings + remove partition blind class  3.750 
3. The floors      
 Replacement of broken floortiles total school  625 
4. The toilets      
 Break off 2 toiletbloc s     
 2 new blocks with 3 toilet each    
 2 handwash water basins with siphons, with taps, mirror  
 6 new doors and 2 new windows    
 Exhaust fans    5.000 
5. Classrooms doors and windows    
 15 window repairs     
 10 door repairs     
 5 new windows     
 5 new doors      
 2 extra windows for ventilation    
 Window mirrors and doorlocs   3.750 
6. Electricity      
 repairs, replacement, broken switch boards   
 replacement exhaust fans   1.875 
7. Plumbinig      
 repairs, replacement, gutters, kitchen corner teachers  
 repairs, replacement outbuildings incl. toilets   
 Rainwater gutters and harvesting points  2.500 
8. Cabling      
 To be done during repairs of the floortiles: floorwork:  
 new cable, conceiled in the floor, for Computer room   

 

and English Training Center, security computer to admin 
building 1.250 

9. Painting      
 The painting of the school with 13 classrooms   
 incl. doors and windows, inc. Outside    
 the painting of 4 staffhouses, 1 admin building and guesthouse 7.500 
9. Curtains      
 New curtains to keep the sunlight outside  1.250 
10. Unforeseen      
       
 Total     30.000 

       
27.08.19      
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Campus Challenge school  
Staat van onderhoud na 10 jaar intensief gebruik per augustus 2019 

 

      
   De school gezien vanaf de ingang en vanaf de zijkant 
 

    
     De buitenkant van het gebouw 
 

   
 

Het dak en de lekkages richting galerijen 
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De klaslokalen: op vele plaatsen ‘cracks’ 

 

        
    De  lekkages in de klassen door de jaren heen in de regentijd 
 

     
 

De toiletten: intensief gebruikt… 

    
    De ramen, een aantal gaat niet meer dicht 
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Het administratiegebouw 
     Per augustus 2019 

 
 

  
De voorkant 

 

   
Zijwanden en gang 

 

   
De gang en het toilet 
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Stafhuizen keuken-, tuinpersoneel en Warden 

Per augustus 2019 
 
 

  
Voorkant en achterkant 

 

   
Electra werk en loodgietwerk 

 

  
Het dak en de wanden 
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Gastenverblijf en vrijwilligersverblijven 
Per augustus 2019 

 
 

   
Voorkant en zijkant 

 

   
Onderhoud ramen en lekkages 

 

     
Reparatie buitenwerk en electra 
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Campus Challenge 
En dit is er al klaar: 

 
 

     
  

Het kinderdorp renovatie 2018 is klaar.  
De10 huizen kunnen er van binnen en buiten weer 10 jaar tegen! 

 

     
De ‘ moeders’ helpen mee schilderen 

 En dan zijn er ineens weer frisse kamers en slaapkamers 
 

      
Het medisch centrum en de watertoren renovatie 2019: weer voor 10 jaar oké! 

 
 

We zijn op de helft: nu de school en bijgebouwen nog…….! 
 
 


