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‘Disability’ sportdag 2016: de Campus kids doen mee! 

     
In de les       Braille leren 

     
Campus Challenge is zeven jaar geworden 
 
Het is al weer zeven jaar geleden dat de Campus haar deuren opende en daar zijn we trots op! Anne 
vloog naar India om zowel de verjaardag van de Campus als haar eigen verjaardag te vieren. Er 
waren prachtige optredens door de kinderen: dans, zang en toneel. De jongeren stonden met 
kraampjes op een markt om hun zelfgemaakte producten te verkopen: beeldschone armbanden, 
meubelen, waarover zo meteen meer! 
 
Friends Indeed in The Hindu 
 
Friends Indeed staat tijdens de bezoeken van Anne regelmatig in de lokale Telegu kranten, b.v. bij het 
openen van waterzuiveringsinstallatie of een bezoek aan een school. Maar dit keer kwam er een 
journalist van een grote krant, de Engelstalige The Hindu, langs! Anne werd uitgebreid geïnterviewd 
over de Campus en gefotografeerd terwijl ze een ‘sign language’ les gaf. Lees hier het interview. 
  



 
 
Heel veel medailles voor de Campus kids op ‘Disability Day’ 
 
Alle kinderen van de Campus deden weer enorm hun best! Zij hebben heel veel prijzen gewonnen 
tijdens de jaarlijkse ‘Disability Day’ van het district. De kinderen deden mee aan het sportprogramma 
en aan de culturele activiteiten. Met de driewielfietsrace won Ramadu zelfs een gouden medaille! En 
hij is zo goed dat hij mocht meedoen aan het programma op ‘state level’, dat is een hele eer! In totaal 
hebben de Campus kids 111 prijzen op districtsniveau gewonnen en 34 op state level.  
 

    
Anne bewondert de gouden medaille van Ramadu               Gowri en Rasjeswari in hun danskleding, gemaakt  
        door de jongeren 
 

Nieuw: web shop ‘Campus Crafts’ ! 
 
We zijn heel erg trots: de Campus Crafts webshop komt er aan! Hier kun je straks producten kopen 
die gemaakt worden door de jongeren tijdens de beroepsopleiding op de Campus. De jongeren leren 
zo om een eigen bedrijf op te zetten en te runnen. 
 
We begonnen met een eerste brainstorm en zowaar! Een paar dagen later verschenen Uma met haar 
vriendinnen aan de deur. Zij vouwden een doek open en daarin lag een eerste set prachtige 
armbanden met bijpassende oorbellen. Ze had een tante in haar dorp gevraagd hoe ze dit moest 
maken en die heeft haar geholpen! De eerste bestellingen kwamen al snel binnen via een 
WhatsAppgroep. En toen kwam het plan om een webshop te maken: Campus Crafts!   
 
De jongeren maken nu: sieraden, zijden sjaals met glitter, stoere schorten met het Campuslogo, 
make-up tasjes, telefoonhoesjes en fluwelen clutches. En er komt nog meer aan! 
 
Wanneer je straks via de webshop bestelt – de Nederlandse prijzen worden binnenkort ingevoerd - 
steun je direct de opleidingen op Campus Challenge. Je kunt al een kijkje nemen 
op: www.campuschallengecrafts.in. Wil je nu al bestellen: bel of mail ons. Dan nemen we je pakketje 
eind februari mee naar Nederland. 
 

    
Campus armbanden! 

 



 

Stem op Friends Indeed bij de Gouden Gans verkiezing 2016!  

Op 7 november startte Wilde Ganzen de 'Gouden Gans verkiezing 2016'. Deelnemers zijn 
Nederlandse stichtingen die samen met hun partners in ontwikkelingslanden werken, gesteund door 
Wilde Ganzen. De winnaar ontvangt €10.000 om te besteden aan zijn of haar project. Friends Indeed 
strijdt tegen 111 projecten om die prijs van €10.000, heel wat concurrentie dus! Wij denken met jullie 
hulp te gaan winnen. Er kan nog tot 31 december gestemd worden. Kunnen we op jullie rekenen?! 
  
Stem op Friends Indeed en ga naar: www.goudengans.nl/friendsindeed 
 

     
Een opleiding tot monteur op de tuktuk-werkplaats  

En natuurlijk repareren we ook de Campus-rolstoelen in de ambulante zorg 
 
We vragen alleen met Kerst ! 
 
Alleen met Kerst ‘doen’ we het: dit is het enige moment dat we vragen om jullie steun. 
De Campus is een unieke gemeenschap, waar 150 kinderen met allerlei beperkingen wonen die 
allemaal hun stinkende best doen voor een goede toekomst! Het is ieder jaar weer een sport om de 
begroting voor de Campus rond te krijgen. Want tel maar uit wat 150 kinderen kosten aan eten, 
school, medische zorg, noem maar op. 
 
Kijk even in je hart: 

• Wil je dat jongeren met een beperking een goede opleiding krijgen? 
• Wil je dat de kids op de Campus goed en gezond eten en sterk worden? 
• Wil je dat de kinderen brailleboeken, gehoorapparaten, en rolstoelen hebben? 

 Druk dan op die knop! Steun ons door online te doneren: www.friendsindeed.nl/doneren 
   

De kinderen op de Campus wensen jullie een hele fijne Kerst  
en een heel goed 2017. 

  
Wij danken onze donateurs! 

  
Vergeet ons niet te volgen op Instagram, Facebook en Twitter! #friendsindeed 
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