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De groentetuin op Campus Challenge
Een stralende Mahesh, een van de eerste leerlingen op de tuinopleiding, brengt de eerste
manden met groente naar de keuken. Jawel, er komt een groentetuin met verse groente voor
de 200.000 maaltijden per jaar, gecombineerd met arbeidstherapie en de opleiding tot
tuinder/plantenkweker! Kijk op de website en lees het tussenrapport!

Rolstoelen, gehoorapparaten en werken in de tuin!
In februari 2018 kwam het 3e team van het Corlaer College naar de Campus en kochten rolstoelen en

gehoorapparaten, die ze zelf gingen brengen naar de kinderen in de omliggende dorpen! De rest van de tijd werkte

het team in de tuin en er werden samen met de Campus-kids vele, vele karren met mest gekruid, bomen geplant,

watertanks geplaatst en een afdak gebouwd! En daarna in de avondzon: spelen met de Campus kids. Het waren

een heel bijzondere dagen en het was moeilijk om afscheid te nemen.Aan het einde beloofden ze: we komen teru

Concert voor de tuinkas
Op 7 juli 2018 vond er een tweede een concert plaats voor de tuin, georganiseerd door Bert Holvast: in het

Meerpadkerkje in Amsterdam. Bert hield een presentatie en Lia Mulder, zangeres zong met Maarten Hillenius aa
de piano een aantal 'tuinliederen', Die tuinkas, die komt er!

De 10e klassers krijgen hun diploma
Er zitten 120 kinderen op de Campus school, waarvan circa de helft fysiek beperkt is. De overige

kinderen zijn blind, doof of verstandelijk beperkt. In april 2018 kregen 10 Campus kids hun diploma!
Een aantal had heel hoge punten en bleef nog even op de Campus om zich voor te bereiden op
toelatingsexamens voor vervolgopleidingen. Mahesh, 5e van links, had zelfs 'triple A', wat inhoudt
dat hij een zes-jaars plaats krijgt op een top universiteit!

Het hele Kinderdorp en het Medisch Centrum geschilderd!
In het voorjaar van 2018 kwam eerst het SWAP team II van het AGP Pensioen Fonds om het tweede
deel van de kinderhuizen te schilderen. De Corlaer-jongeren namen hun kwasten en de ruim
ingekochte verf over en schilderden verder, waarna Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam het karwei
afmaakte: het hele kinderdorp en het medisch centrum is nu geschilderd! Ook zijn alle badkamers
gerenoveerd. De Campus kids schilderden mee en genoten! Voor 2019 staan op het programma: de
eetzaal, de renovatie van de keuken en de school. Wie heeft er tijd en zin om een weekje op de
Campus te wonen en aan de slag te gaan?

Doorleren met hulp van de Campus!
Een flink aantal kinderen,vaak op de Campus wonende sinds 2010, stroomt door naar het vervolgonderwijs. Ramadu,
lopend met krukken na polio, wordt leraar natuurkunde. Kirthy, met een heupafwijking, heeft een plaats gekregen op
een opleiding tot verpleegkundige. En Srideevi, eveneens met een heupprobleem, wordt leerkracht biologie! Apetrots
zijn zij en wij ! Deze groep jongeren blijft, ook al wonen ze nu in een hostel, in de ambulante zorg. Want ze hebben zijn
extra voorzieningen nodig opdat ze niet uitvallen: boeken, busgeld, rugzak, sportkleding, krukken, gehoorapparaten
etc. Kortom een studiebeurs. Want ons doel is: toeleiding naar werk!

We vragen het .....
Van harte bedanken we alle donateurs en vrijwilligers voor hun hulp, adviezen en bijdragen. Want
alleen door het samen te doen staat deze Campus er. Zie hoe goed Kirthy, Srideevi, Ramadu het
doen. Zie hoe de verstandelijk beperkte Mahesh, die niet kan praten, nu in de tuin werkt! Heel graag
vragen we U om de Campus kids te blijven steunen zodat de Campus duurzaam wordt en de
toekomst van deze kids wordt geborgd.

Namens Friends Indeed, maar vooral namens de staf en de kinderen en
jongeren op Campus Challenge wensen wij U een heel goed, gezond en
gelukkig 2019 toe!
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