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!!  
Nieuwsbrief 21, december 2017 

 

   
Braille leren      Ambulante zorg voor jongetje met epilepsie 
 

 Ik leer weer lopen!     Wij zijn vriendinnen en zitten samen in de klas! 
 

 
Wat gebeurde er op Campus Challenge? 

 
 

•! Veertien doofstomme en blinde kinderen naar 
vervolgonderwijs  
 

•! Drie extra beroepsopleidingen voor jongeren 
 

•! Rolstoelen en driewielfietsen via ambulante zorg 
 

•! Start moestuin en kwekerij voor het Kinderdorp  
 

•! Zes huizen in Kinderdorp gerenoveerd  
 
 
  



 2 

 
 
Naar vervolgonderwijs! 
 
Maar liefst veertien kinderen, allemaal doofstom of blind waren dit jaar zover dat ze naar het 
vervolgonderwijs konden overstappen. Allemaal kwamen ze al heel jong op de Campus. Nu zijn 
ze tussen de 13 en 15 jaar oud en gaan ze  in de stad naar school. Ze wonen daar in een hostel. 

 
We missen ze enorm! Want deze kinderen vormden een hechte groep, kenden de mores van 
de Campus, hielpen de kleintjes, zaten in de Kinderraad. En … een aantal van hen is 
talentvolle danser dan wel zangeres! Hoe moet dat op ‘Disability day’ waar we zoveel 
prijzen winnen! En op de zaterdagavonden? Gelukkig is er een nieuwe, jongere, groep, die 
de fakkel overneemt!  
 
We zijn ook heel trots op ze: ze doen het hartstikke goed en zullen hun weg vinden! Er is daarom 
een aparte bijlage, waarop U hen kunt zien. We begeleiden deze kinderen totdat het doel van de 
Campus is bereikt: toeleiding naar werk!  
 
Bekijk het extra bulletin van zomer 2017 en zie hun stralende gezichten: omdat ze ‘doorgaan’.   
En dan weet je precies waarvoor je het doet. Waarvoor je doneert. 
 
Beroepsopleidingen: Een vak leren!  
 
Voor de kinderen waarvoor een College niet mogelijk is, zijn er vier beroepsopleidingen op de 
Campus: de computercursus, het naaiatelier, de drukkerij en de timmerwerkplaats. Vooral het 
naaiatelier en de drukkerij levert jongeren af die aan het werk gaan. 
 
Er is behoefte aan meer opleidingen, waar jongeren met een beperking zich kunnen ontwikkelen 
en werk in kunnen vinden: 

•! Tuinman/kweker/hovenier 
•! Monteur tuk tuk 
•! Solar assemblage 

 
Half januari gaan we beginnen. Er is een aparte eenmalige projectbegroting 2017 – 2019 voor 
deze beroepsopleidingen, die we graag doormailen of per post toesturen. 
 

     
 

In computer centrum en in het naaiatelier 
 
 
 
Ambulante zorg 
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De 850 kinderen in de ambulante zorg, in de vissersdorpen en landbouwdorpen om de Campus 
heen, hebben ontzettend veel nodig: rolstoelen, krukken, driewielfietsen, busgeld om met de 
sociaal werker naar het ziekenhuis te gaan, gehoorapparaten, epilepsiemedicijnen, een beenbeugel, 
orthopedische schoenen, een nieuwe hand, noem maar op. 
 
Gelukkig komt er nu ook hulp van lokale bedrijven. Maar we zijn er nog lang niet. Zoals een 
jongere van het Corlaer College te Nijkerk terecht opmerkte: deze kinderen hebben onze hulp heel 
erg nodig.  Dus de derde groep jongeren van het Corlaer College, die in februari 2018 komt, heeft 
de ambulante zorg als speerpunt voor hun fondsenwerving genomen. Chapeau! 
 

 
Aangepaste rolstoelen 

 
Er komt een moestuin op de Campus! 
 
Het gaat gebeuren: we gaan beginnen met de moestuin. Daarmee slaan we meerdere vliegen in één 
klap: er komt gezonde groente, een extra opleiding, het onderdeel voeding op de jaarbegroting 
gaat in de toekomst naar beneden en het wordt zeker twee graden koeler!  
 
Begin dit jaar was Bert Holvast, landbouwkundige met tropenervaring, op de Campus om samen 
met de Campusstaf te praten met de boeren, de zadenwinkel, de overheid, etc. Hij heeft samen met 
Frans Vader, met eenzelfde achtergrond, een plan van aanpak gemaakt en hierover is geskypet met 
de staf. Deze week wordt het eerste stuk grond geploegd en ingezaaid met een grondverbeteraar.  
 
In februari 2018 komt het Corlaer College te Nijkerk voor het derde jaar met een groep van 15 
jongeren en twee leerkrachten naar de Campus. Zij gaan – samen met de jongeren van de Campus 
– aan de slag met het inrichten van de tuin, het maken van paden en bakken, inzaaien etc. 
 

 
de aanstaande moeestuin 

 
Het Kinderdorp wordt geschilderd! 



 4 

Begin dit jaar stapte een groep medewerkers van de APG-groep (SWAP) in het vliegtuig om huizen in 
het Kinderdrop te schilderen. De kinderen vonden het geweldig: hun bedden en kastjes stondenoverdag 
op het gras, terwijl de APG-ers hun huizen onderhanden namen en vier huizen in één week vanbinnen 
en buiten schilderden. Met de resterende verf schilderen de Corlaer groep 2017 nog eens twee huizen.  
 
Nog vier huizen te gaan!  Dat gaat gebeuren in februari 2018, dan komen de tweede groep APG-ers en 
dan is het dorp klaar! En voor wie inspiratie krijgt: het medisch centrum, de keuken en de dining hal, 
de stafhuizen en .. de watertoren zijn ook hard aan een verf toe. 
 
 

  
Campus kids op weg naar een toekomst! 

 
We vragen het alleen met Kerst! 
 
Friends Indeed stuurt alleen met Kerst ‘een nieuwsbrief waarin we U om een donatie vragen voor 
de 150 kinderen en jongeren met een beperking op Campus Challenge. Zij vormen met elkaar een 
unieke gemeenschap. Het geldt letterlijk: ‘de een helpt de ander’ en ‘waar een wil is, is een weg’. 
De kinderen en staf werken hard voor een toekomst. En het lukt ze, zie de uitstroom naar het 
vervolgonderwijs!  Zo ook de 850 kinderen in de ambulante zorg. Er staan veel plannen op stapel. 
Daarbij hebben we eenvoudigweg uw hulp nodig en dat vragen we via deze Nieuwsbrief. 
 

 De kinderen en hun ouders wensen U hele fijne Kerst dagen  
en een heel gezond en gelukkig 2018 toe! 

 
www.friendsindeed.nl/doneren 
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