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Met de Campus ambulance worden de kinderen opgehaald voor fysiotherapie en/of  

Een afspraak bij de orthopedische werkplaats  

     
                                                             Allemaal naar school ! 
 
 

Campus Challenge 
De kinderen en jongeren met een beperking  

 
Programma 2018 – 2020 

 
• Kinderdorp met 120 plaatsen 

• Engelstalige basisschool en speciaal onderwijs 
• Beroepsopleidingen jongeren met 30 plaatsen 

• Medisch centrum met fysiotherapie  
• Orthopedische werkplaats 

• Ambulant team voor 850 kinderen in de dorpen 
Coming: de groentetuin!  
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1. Introductie 

 
Aan de arme, afgelegen, oostkust van India worden veel kinderen met een beperking geboren.  
Vaak zucht Dr. Ramesh, de Campus dokter: 

“Als ik dit kind eerder had gezien, 
was het kind er beter aan toe geweest!” 

 
Een groot probleem is dat de ouders denken dat een kind met een beperking een straf van een God 
is. Zij schamen zich en verstoppen het kind in hun hut. Het gevolg: het gehandicapte kind zit de 
hele dag in de hut te wachten tot de ouders terug zijn van zee of van de velden. Het kind gaat niet 
naar school, heeft geen vriendjes en ontwikkelt zich niet. En zo gaat dit soms jaren door. 
 
Op Campus Challenge verandert dat: 

• 150 kinderen en jongeren wonen, allemaal met een fysieke en/of verstandelijke beperking. 
op de Campus zelf. Ze krijgen medische zorg, gaan naar school of volgen een opleiding.  

• 850 kinderen in de naburige dorpen en gehuchten krijgen ambulante zorg in het gezin 
(United Nations Convention persons with Disability) 

 
 
2. De missie 
 
De missie van Friends Indeed, lokale partner Association Saikorian en van Campus Challenge is: 
 

“Een thuis, een school en een toekomst  
voor ieder kind met een beperking.  

 
3. De aanpak 

 
3.1 De CBR Richtlijn New Delhi 2010 

 
Een rolstoel of gehoorapparaat helpt absoluut, maar er is meer nodig om een kind of jongere in 
een vissersdorp een kans te geven op een goede toekomst. Een integrale aanpak op vijf gebieden is 
nodig conform de CBR Guideline 2010.  En dat is wat Campus Challenge biedt: 

• Onderwijs   English Medium School en speciaal onderwijs 
• Gezondheidszorg  Medisch centrum en het Campus Outreach Team 
• Begeleiding naar werk Beroepsopleidingen en College buiten de Campus 
• Sociaal leven   De leefgemeenschap op de campus, het Kinderdorp 
• Social empowerment  Kinderraad  

 
3.1       De United Nations Convention voor personen met een handicap  
 
Ook wordt de United Nations Convention voor personen met een handicap (New York 2006) 
toegepast, welke inhoudt dat alle kinderen met een beperking recht hebben op ‘family life’.  
Samengevat is de beste positie voor het kind of de jongere: 

a. wanneer het kind of de jongere in het gezin woont  
b. wanneer de zorg wordt verstrekt conform de CBR-Richtlijnen.  

 
Het eerste kan niet altijd. Daarom is er voor 150 kinderen en jongeren een plek in het Kinderdorp 
op Campus Challenge. En via het Ambulante Team van de Campus bereiken we nog eens 850 
kinderen en jongeren die wel bij hun ouders wonen. 
 



 3 

 
 

    
             Kinder dorp in het avondlicht                   vriendschap 

 
4. Het Kinderdorp  

 
Het Kinderdorp op de Campus opende haar deuren in 2010. Er wonen 120 kinderen en 30 
jongeren, samen met de staf en gasten. Er zijn vijf huizen voor meisjes en vijf huizen voor 
jongens: 

- Fysieke beperking   61 
- Visuele beperking  19 
- Auditieve beperking  25 
- Verstandelijk beperking 13 

 
De ruim opgezette Campus school is toegankelijk voor kinderen en jongeren in een rolstoel of op 
krukken. Ook de visueel beperkte kinderen vinden gemakkelijk hun weg.  
De eetzaal, bibliotheek, computerzaal en het medische centrum liggen vlak naast de Kinderhuizen.  
Auto’s zijn niet toegestaan; de kinderen kunnen veilig spelen op de veranda’s en op straat. En het 
volgende motto lijkt te gelden: 
 

‘ Als iedereen een beperking heeft……heeft niemand een beperking’ 
 
 
 

    
                                                       Allemaal op weg naar school! 
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      Naar de beroepsopleiding          “Ik leer braille samen met mijn vriendinnen” 
 
5. De Campus School 
 
Er moet heel hard worden gewerkt op school, want de meeste kinderen komen binnen met een 
forse onderwijsachterstand. Dat betekent extra huiswerkblokken, vaak voor schooltijd al, dan wel 
’s avonds. Er gaan 65 kinderen naar de English Medium school (klas 1 – 10) en 55 kinderen 
volgen Speciaal Onderwijs, verdeeld over drie klassen. De tien onderwijzers zijn zeer ‘dedicated’. 
Ook zij zijn vastbesloten te zorgen dat hun kinderen zich goed ontwikkelen en goede cijfers halen. 
Zodat ze een kans hebben. Maar er is ook vrije tijd: na schooltijd maken de kids de Campus 
onveilig! Dan sneuvelt er een ruit door een voetbal of cricketbal of er is een geschaafde knie 
omdat iemand van de schommel valt. En is er de healthworker die een pleister plakt.  
 
Vervolgonderwijs 
Vijf kinderen zijn doorgestroomd naar de middelbare school, twee doen toelatingsexamen voor de 
ingenieur-opleiding en een Campus kind volgt een BSc opleiding Techniek.  
Het afgelopen jaar haalden 5 kinderen hun 10e klas examen met hoge punten! 
En in totaal 14 doofstomme en blinde kinderen verlieten na de 8e klas de campus om door te 
stromen naar het vervolgonderwijs. We zijn erg trots op hen!  
En … het komende jaar zullen weer 17 kinderen de Campus verlaten om door te stromen! 
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“Ik werk straks in mijn eigen dorp”   “Ik word assistent in de tuk tuk werkplaats!” 
	
6. De jongeren opleidingen 
 
Voor jeugd met een beperking, in ver afgelegen dorpen in de kuststreek, is er nauwelijks kans op 
een toekomst. Ze vaak maar een paar jaar naar de basisschool geweest of helemaal niet.  Het is een 
enorme kans voor ze om op de Campus een beroepsopleiding te volgen.  
 
De jongeren worden sinds 2010 geselecteerd door de sociaal werkers voor een van de volgende 
opleidingen die een half jaar tot een jaar duren. Soms is, afhankelijk van de beperking, extra tijd 
nodig. Dan komt de fase van toeleiding naar werk. We zien dan het volgende: 
 
6.1 Naai-atelier 
De fysiek beperkte jongeren en dove jongeren die een naai-opleiding volgen komen aan het werk. 
Plaatsing in een naaiatelier blijkt niet duurzaam vanwege de zeer slechte arbeidsomstandigheden 
en uitbuiting. Het beste is wanneer er een naaimachine komt via micro credit en de jongeren 
teruggaan naar hun eigen dorp, waar ze een redelijke bijdrage leveren aan het gezinsinkomen.   
Opleiding   uniformen, overhemden, overgooiers, sjawls, sieraden, tasjes 
 
6.2 Drukkerij-assistent 
Fysiek beperkte je jongeren die een opleiding krijgen op de drukkerij, vinden een plek als assistent 
in een drukkerij in Vizianagram en dat gaat goed 
Opleiding   basisvaardigheden drukkerij, werken met de computer 
 
6.3 Timmerwerkplaats 
Licht fysiek beperkte jongeren gingen aan de slag bij het maken van meubels, maar het blijkt dat 
dit veel problemen geeft met het gebruik van machines.  Ook op een bouwwerkplaats meewerken 
ging niet goed vanwege de extra risico’s. We gaan daarom overschakelen naar het maken van 
kleinere objecten zoals houten speelgoed, te verkopen in de dichtstbijzijnde stad en een website. 
We hopen hiermee ook een plek te bieden aan dove jongeren. 
Opleiding:   Basis timmeren, onderhoud op de Campus, houten speelgoed 
 
6.4 Computeropleiding 
De jongeren met een fysieke beperking die een computeropleiding hebben gevolgd, vinden 
meestal een plek. Maar voor de slechtziende jongeren en slechthorende jongeren lukt dat niet. We 
hebben hier de selectiecriteria bijgesteld.  Voorwaarde is nu: klas tien afgerond en enigszins 
kunnen zien en horen. 
Opleiding   MS word, office, PowerPoint, Excel en Photoshop 
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                Horticulture     Solar 
.    
6.5   Tuinder  (gestart februari 2018) 
 
Op de Campus wonen 120 kinderen en 30 jongeren. Met de staf mee gaat het om circa 200 
monden die gevoed moeten worden, dat is 600 maaltijden per dag. Per jaar gaat het om 365 x 600 
= 219.000 maaltijden.  Het huidige voedselbudget bedraagt op jaarbasis circa € 18.000.-.  
We willen graag een tuin die: 

• Verse groente en fruit voor de Campus verzorgt 
• waar kinderen met een beperking kunnen tuinieren in de schooltuin 
• waar jongeren met een beperking worden opgeleid tot plantenkweker  
• waar we in de toekomst de scholen uit de omgeving kunnen ontvangen voor een 

lessenreeks in de halfopen kas met als doel: ook de scholen in de omgeving een schooltuin 
 
6.6    Monteursopleiding/tuk tuk werkplaats te starten in 2018/2019 

 
Dit wordt praktijkopleiding van een jaar waar jongeren met een beperking, vooral fysiek beperkte, 
doofstomme en licht verstandelijk beperkte jongeren, leren sleutelen aan tweedehands tuk tuks 
alsmede rolstoelen en driewielfietsen. Ook kunnen op de werkplaats de vele rolstoelen en 
driewielfietsen van de Campuskinderen en de buitenkinderen worden gerepareerd. 
De opleiding dient als ‘bridge’ naar de autobedrijven in de buurt en in de stad en is inclusief het 
koppelen van de jongeren aan een plek in een bedrijf. 
 
6.7   Leer-werkbedrijf Solar assemblage te starten in 2018/2019 
 
De Campus is gelegen in ruraal gebied; omgeven door landbouw- en vissersdorpen en vlakbij het 
hooggelegen stammengebied Ananthagiri en Araku. Vele gezinnen hebben geen elektriciteit. Er 
wordt op hout gekookt en voor de avond is er in de hut, bedekt met droge palmbladeren, een 
kerosine lamp. Dit is levensgevaarlijk: Al te vaak komt het voor dat een heel dorp afbrandt. 
 
Het plan is nu, om de onderdelen voor solarpanels in te kopen en deze te assembleren voor: 
solar studielampen, straatverlichting, power banks, rechargable torches, radio unit 
De vorm kan een leerwerkbedrijf zijn: er wordt ingekocht, geproduceerd, verkocht en geleverd 
Dat betekent een kantooropleiding: de telefoon aannemen, orders noteren ook via internet, 
boekhouding, de order verpakken en verzenden, etc.  
 
Er is een aparte –eenmalige – begroting van € 100.000 voor het opzetten van de drie 
laatstgenoemde beroepsopleidingen. De verwacht is dat de fondsenwerving hiervoor in het 
voorjaar van 2018 rond is. In februari 2018 is reeds begonnen met het ontwikkelen van de tuin en 
arriveerden de 1e jongeren voor de opleiding.  
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         Buitenkind Ramu dorp Barriepeta             Dertienjarig meisje met ernstige epilepsie 

 
 

7. Medische zorg  
 
7.1  de zorg voor de campuskinderen 
Het Ambulante Team van de Campus, lokaal het ‘Campus Outreach Team’ genoemd werkt vanuit 
het Medisch Centrum op de Campus. Hier werken: dokter, verpleegkundige, vier sociaal werkers, 
twee fysiotherapeuten en drie orthopedisch technici.   
 
Het Medisch Centrum staat vlakbij de school: de kinderen en jongeren op de Campus kunnen er 
gemakkelijk naartoe lopen of rollen. Ook is het goed bereikbaar voor de kinderen en jongeren uit 
de nabijgelegen dorpen: elke dag rijdt de ambulance naar de dorpen en haalt hen op voor ‘ physio’ 
of ‘ortho’, samen met hun ouder of grootouder. 
 
7.2 de zorg voor de buitenkinderen  
Er zijn 1688 kinderen geïdentificeerd in de periode 01.01.2010 – 31.12.2016, onderverdeeld als 
volgt: 
150 kinderen en jeugd  op Campus Challenge    CBR zorg 
850 kinderen en jeugd  in Campus Outreach programma  CBR zorg 
688 kinderen    begeleiding naar overheid   Overheidszorg 
 
7.3 Het werkgebied  
Het werkgebied van het Campus Outreach Team omvat vier gemeenten met in totaal 379 dorpen 
en gehuchten: 
 
Gemeenten District  Sociaal Werker Cliënten 
Pusapatirega Vizianagaram  Ms. Gowri  262 
Bhogapuram Vizianagaram  Mr. Somayya  185 
Ranasthalam Srikakulam  Ms. Kalyani  245 
Denkada Vizianagaram  Mr. K. Ramana 185 
 
Fysiotherapie 
 ‘s Ochtends is het altijd  erg druk in de fysiotherapie zaal bij Prema. De ‘buitenkinderen’, vaak 
meervoudig beperkt, komen voor fysiotherapie, een speciale stoel of een orthopedisch hulpmiddel. 
Ook worden er verwijzingen naar een specialist geregeld of een scan voor diagnostiek. Als er geen 
ouder is of als de ouder niet kan, dan gaat de sociaal werker mee. 
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‘s Middags komen de kinderen en jongeren van de Campus. En is er een probleem met hun 
krukken, orthose, aangepaste schoen, walker of rolstoel? Geen probleem dat wordt opgelost want 
de orthopedische werkplaats zit naast de fysiotherapie.  
 
De orthopedische werkplaats 
We zijn erg trots op de orthopedische werkplaats! Want hiermee kunnen we goed werk leveren 
voor de kinderen op de Campus en in het buitengebied. De drie medewerkers, medio 2012 
ingestroomd als jongere op de Campus en hebben zelf ook een fysieke beperking.  
 
Je ziet hier kleine wonderen gebeuren. Kinderen, die hun hele leven lang alleen konden kruipen, 
krijgen een hulpmiddel aangemeten. En dan ….. gebeurt het. Het kind komt rechtop en leert stapje 
voor stapje lopen! Wie dit proces gadeslaat, vergeet nooit meer de zweetdruppeltjes op het 
voorhoofd en de ingespannen, maar oh zo trotse blik in de ogen van het kind of de jongere. 
 
De Campus werkt nauw samen met Mobility India in Bangalore, het grootste orthopedische 
centrum in Andhra Pradesh. Hier worden onze jongeren opgeleid tot orthopedisch medewerker en 
vanuit Mobility India en het Rode Kruis vindt er twee keer per jaar een uitwisseling plaats: dan 
komen er tien studenten vanuit de hele wereld voor training naar de Campus. Ze wonen deze 
periode in het Kinderdorp en sluiten hun training af met een praktijkexamen in het veld onder 
leiding van de staf van Mobility India en de Campus staf. 
 

                                     
De Buitenkind  Buitenkind 

     
    Buitenkind in op maat gemaakte stoel      Zij kan misschien naar de Campus 
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Bij de fysiotherapeut en orthopedische werkplaats 

 
 
8. Campus Challenge exploitatiebudget 2018 
 
Het jaarlijkse budget van de Campus is als volgt: 

     Euro's 
      

1 Residentiele zorg 120 kinderen in het Kinderdorp     38.000 
2 Basisschool 60 kinderen en 60 speciaal onderwijs     17.000 
3 Beroepsopleiding 30 jongeren     14.000 
4 Campus Challenge ambulante zorg 850 kinderen    20.000 
5 Kantoor incl. staf    8.000 
6 Medisch Centrum incl. staf    15.000 
7 Staf keuken, beveiliging, tuinman    14.000 
8 Administratiekosten    6.000 
9 Water, gasflessen en elektriciteit     8.000 
10 Onderhoud    9.000 
11 Onvoorzien        1.000 
12 Lokale donaties (rolstoelen, voedsel etc)             5.000 
      

 Total €     155.000 
 
     
  



 10 

 
 

 

  
Kinderhuis 1 en 2 in renovatie   Kinderhuis 1 en 2 klaar ! 

 
9. Eenmalige uitgaven 
 
Heel graag leggen we ook een begroting voor de eenmalige kosten voor. 
 
Onderhoud 
De Campus is gebouwd in 2008 en 2009. Dat betekent dat de gebouwen en apparaten hard toe zijn 
aan renovatie. De afgelopen twee jaar lukte dat al voor een deel: 

• Een team van het AGP stapte het vliegtuig in en schilderde acht huizen in het Kinderdorp 
• Een team van het Corlaer College Nijkerk schilderde de overige twee huizen 

 
Met hun budget kon alle verf worden ingekocht, ook konden alle 30 (!) badkamers worden 
gerenoveerd, de daken gecoat en de zo belangrijke pesticide behandeling plaatsvinden Ook 
werden matrassen en 120 kussens vernieuwd, kwamen er nieuwe lakens, vloermatjes en 
toilettassen met inhoud. Beide teams gingen terug met de kinderen in hun hart gesloten: de 
dolblije snoetjes van de kinderen; trots op hun nieuwe kamers! Nu de rest nog! 
 
Het medisch centrum 
Dit is de 1e prioriteit nu. Het dak moet dringend gecoat, scheuren moeten worden gerepareerd, de 
toiletten vernieuwd en er moet geschilderd worden.  In dit gebouw zit de orthopedische 
werkplaats, de fysiotherapie, de dokter en de healthworker. Het is het visitekaartje van de Campus, 
hier komen de ouders van de kinderen, heel veel cliënten van buiten,  
 
De keuken en dininghall  
Hier is neg jaar intensief gekookt en dat is zichtbaar. De apparatuur is aan vervanging toe, er moet 
geschilderd worden. De dining hall ziet er nog goed uit: de vloer en de tafels zijn nog prima. Wel 
moet er geverfd worden en moet het spoelgedeelte en de toiletten worden gerenoveerd 
 
De school 
De school is het grootste gebouw, met tien leslokalen, bibliotheek en conferentieruimte. 
Een schilderbeurt is dringend, enige ramen en deuren moeten worden vernieuwd, hier en daar is 
een bal door het raam gegaan, het dak gecoat en de toiletten gerenoveerd. 
 
Een nieuwe fourwheeldrive 
De campus ligt in ruraal gebied en een groot deel van het werk speelt zich af in de omliggende 379 
dorpen met slechte wegen. Er komt waarschijnlijk een nieuwe ambulance via een naburig bedrijf, 
Daarnaast hebben we – om de kinderen in de vissers- en stammendorpen te kunnen bereiken in de 
regenperiode - een nieuwe four wheel drive nodig. 
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     De Campus auto  is 8 jaar oud   Ambulance idem  

  
      Keuken moet worden aangepast   \werkbladen idem 
 
Woonruimte jongeren 
We breiden de jongerenopleidingen uit, maar dat betekent dat we ook de woonfaciliteiten voor de 
jongeren moeten uitbreiden. Er is extra woonruimte nodig voor 30 jongeren. Dat betekent dat we 
twee huizen moeten bijbouwen, een de voor jongens en een voor de meisjes. 
 
10. Begroting eenmalige uitgaven 2018 
 

• Renovatie medisch centrum incl. dak     €   5.000 
• Renovatie keuken en dininghall incl. apparatuur   €   5.000 
• Renovatie school incl. deuren en ramen en zes toiletten  €   5.000 
• Science lab (verplicht) voor de 10e klas    €   1.000 
• Gehoor apparaten, rolstoelen, driewielers ambulante zorg  €   5.000 
• Materiaal fysiotherapie      €   3.000 
• Materiaal orthopedische werkplaats     €   7.000 
• Vervanging 10 computers computerlokaal     €   3.000 
• Vervanging 10 computers Engelse lokaal    €   3.000 
• Een fourwheel drive auto geschikt voor licht ziekenvervoer  € 15.000 
• Woonruimte jongeren (2 x 15)     € 40.000 
• Inrichting kamers voor 30 jongeren (2 x 15)    €   5.000 
• Solar energie voor de hele campus     € 30.000 
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                     Visserscommunity   een moeder in een vissersdorp 
 

 
11. Track record Friends Indeed en Association Saikorian 
 
Friends Indeed Nederland, is sinds 2001 actief in Andhra Pradesh, India met o.a. 

• The bouw en duurzame ontwikkeling van Campus Challenge 
• The bouw van 24 basisscholen in vissersdorpen en stammendorpen  
• Waterzuivering en afvalverwerking in 15 vissersdorpen 
• Engels I: 70 solarcomputers met innovatief Engels op 45 scholen 
• Engels II: nascholing zaakvakken aan 50 expert docenten en daarna 500 docenten  

 
Association Saikorian India: 

• Campus Challenge, residentiele zorg voor 150 kinderen en ambulante zorg voor 850 
kinderen. Locatie: district Vizianagaram district, Andhra Pradesh 

• Het Krushi Home voor 120 voormalige straatjongens. Ze krijgen een opleiding en worden 
begeleid naar werk. Locatie: Hyderabad, Medchal Valley 

 
Friends Indeed is meerdere keren per jaar op de Campus en heeft in Nederland en India een goed 
netwerk. Er zijn jaarlijks twee bestuursvergaderingen met AS en er is dagelijks email en skype 
contact met de staf.  Ook bezoeken veel Nederlandse gasten (groepen) en vrijwilligers de Campus.  
 
Voor meer informatie verwijzen we U graag naar de jaarverslagen en de websites:   
www.campus-challenge.org www.friendsindeed.nl 
www.associationsaikorian.org www.campuschallengecrafts.in 

  
Friends Indeed en de Association Saikorian streven ernaar om de Campus zo duurzaam mogelijk 
te maken. Om te bereiken is het belangrijk dat Nederlandse en Indiase donoren samenwerken. 
Daarom geeft Friends Indeed in het voorjaar van 2018 een cursus fondsenwerving op de Campus 
omdat de staf van de Campus leert om ca 50% van de fondsen zelf te werven, mede waardoor de 
Campus duurzaam wordt. 
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12.     Tot slot 
 
Dit is, in een notendop, het verhaal van deze unieke gemeenschap: de kinderen en jongeren met 
een beperking op de Campus. En waarom deze groep U nodig heeft: om goede medische zorg te 
krijgen, om goed onderwijs te krijgen en om een baan te vinden!  
 
Want hun grootste wens is bij te dragen aan het familie-inkomen; zich gewaardeerd weten, het 
hoofd rechtop! Meedoen aan de maatschappij.  
Uw donatie maakt een groot verschil. Op de Campus zelf, in de gezinnen in de dorpen, op de 
Campus school of op de beroepsopleidingen 
 
Ze doen namelijk zó hun best. Om te kunnen lopen, om gebarentaal te spreken, om braille te leren, 
huiswerk te maken, examens te halen, zo geconcentreerd en zo vastbesloten! De een wil arts 
worden. De volgende ingenieur. En weer een ander wil tomaten kweken of solarpanels maken. 
Help hen, geef dat steuntje in de rug, om hun leven op te bouwen.  
 
 
 
 
 
Vinod Babu      Anne Legeland 
Association Saikorian     Friends Indeed Foundation 
Chairman      Director 
 
 

Hand in hand, together forever 
 for an inclusive world 

 
 
 

 
Een overzicht van de Campus: 

Linksboven: het medisch centrum, de administratie, de eetzaal en de keuken.  
Midden boven: het opleidingscentrum, staf en gastenverblijven.  

Rechts onderin in de U-vorm het Kinderdorp met tien kinderhuizen. 
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Details organisaties 
 
Stichting Friends Indeed 
Mrs. Irene Wieling, voorzitter  00 31 6 25 39 76 21 
Anne Legeland, director  0031  6 549 23 887 
     00 91 95 02 66 2112 
Mail     Legeland@friendsindeed.nl 
Website    www.friendsindeed.nl 
Adres     Nieuwendammerdijk 329 
     1023 BJ Amsterdam 
Registered society number KvK 341 574 53   year 2001 
ANBI status    816 102 636 year 2008 
Bank account    Friends Indeed 

ABN-AMO NL 83 ABNA 044 72 69 461 
SWIFT/BIC code: ABNANL2A 

 
Partner in India Association Saikorian (AS) 
Mr. Vinod Babu  voorzitter  00 91 98 481 985 36   
Mr. Sharma, director Campus  00 91 87 90 36 66 99 
Mail     director@campus-challenge.org 
Website    www.campus-challenge.org 
Address     Campus Challenge Kotha Kopperla,  
     Konada Junction, Pusapatirega, near NH 5,  
     Vizianagaram district, AP, India 
Registered society number  3728 year 1992 
Bank account     Association Saikorian – Campus Challenge 

Vijaya bank no 402 601011 001 93 
Maharanipeta, Visakhapatnam 
IfSC code: VIJV 000 4046 MICR Code 5300 29 001001 
 

 
Nieuwe rolstoelen !  


