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4 Electrische rolstoelen voor: Manisha, Hyma, Tulasi en voorheen ‘Johny Walker’

7 Rollators met zitje en een rek voor de schooltas!

Aan de kant: voor kids met snelle rolstoelen en rollators
Ineens was het opletten op de Campus: een aantal kids sjeesde met een rotvaart over de straten en
de galerijen, waren ze in no time waar ze wezen moesten. Dit was een belangrijk leermoment voor
ons. Natuurlijk, toen deze kids nog geduwd moesten worden en hun schooltassen gedragen moesten
worden, zag het er allemaal heel ‘inclusive’ uit.
Maar we leerden in één klap het belang van zelfstandig je gang kunnen gaan op de campus, niet
hoeven te vragen. En wat dat een positief effect had op eigenwaarde en zelfbewustzijn. Er kregen 4
kinderen een elektrische rolstoel en 7 kinderen rollators – nog niet eerder vertoond in deze streken.
Nu zoeken we nog een donor voor een 5e rolstoel want Pushpa belde: op haar spiksplinternieuwe
vervolgopleiding – Pusha wil onderwijzeres worden - kon haar elektrische rolstoel bij het begin van
het schooljaar niet mee omdat er aldaar nog geen wegen waren. Maar nu is de weg tussen de school
en de hostel klaar. Of ze misschien haar elektrische rolstoel mag. Maar ja, daar zit Johny Walker’
nu in en hdoet het nu veel beter op school.….. Kortom we hebben een 5e elektrische rolstoel nodig.
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Het is najaar, het land is geploegd en we willen allemaal met de kruiwagen rijden!

De kas is klaar en wordt binnenkort ingericht

Hoe gaat het in de tuin? Al 3000 kg groente geoogst!
Het gaat goed met de tuin! Afgelopen jaar is er 3000 kg groente geoogst. Dat lukte omdat iedereen
de tuinmannen helpt: de kinderen de moeders, de leerkrachten. En al die gezonde groente gaat in de
pan. De nadere inrichting van de kas met planttafels, werkbladen, waaraan ook jongeren met een
rolstoel kunnen werken, volgt begin 2020. Nu eerst de tuin in want het is december, in India de tijd
om te planten! De zaden en de ‘babyplants with different ages’ moeten de grond in!

De wateren, het kinderdorp en het medisch centrum gerenoveerd!

En de renovatie? Die is halverwege!
De Campus is gebouwd in 2008 – 2009 en het was hoogste tijd voor een renovatieronde.
De afgelopen jaren is het gelukt om alle 10 kinderhuizen in het dorp te renoveren en ook het
medisch centrum en de watertoren, met vele Nederlandse handjes van o.a. het APG, het Corlaer
College en Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam. Voor het komende jaar staat de keuken en de
school op het programma, en dan kan de Campus er weer 10 jaar tegen!
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Pavan, Durga Prasad and Swathi: ‘We horen elkaar..!’

NIEUW EN HEEL BIJZONDER!
Van de stilste klas naar de rumoerigste klas:
Het spraaktherapie centrum is geopend!
Het zal niet vaak gebeuren dat leerkrachten, staf en bezoekers glimlachend langs een klaslokaal
lopen waar een enorm kabaal uit komt! Maar op de Campus gebeurt het: waar voorheen 26 kinderen
alleen gebarentaal leerden en de klas van de weeromstuit heel stil was, is er nu allernieuwste
apparatuur voor spraaktherapie en oefenen alle kinderen met praten! En nu moeten we soms
zeggen: ‘Kan het wat rustiger in deze klas!!’ Maar we lopen verder met een nog grotere glimlach op
ons gezicht en soms een brok in onze keel. Want wat in dit lokaal gebeurt is magie: 26 kinderen in
de leeftijd van 5 – 15 jaar leren praten! Kijk naar het filmpje van Yosti:
https://www.facebook.com/campuschallengeforspeciallyabled/videos/2560795920821850/?t=32

Conny Madam geeft ‘Spoken English’

NIEUW! Conny Dors geeft ‘spoken’ English’
Onlangs kwam ‘Conny Madam’ naar de Campus en zij gaf na schooltijd ‘spoken English’ in de
bibliotheek: op de grote stoelen, met ieder een eigen naambordje zodat ‘Conny Madam’ goed kon
zien ‘wie wie’ was. Zo maakte deze groep – gewend aan passief frontaal onderwijs - spelenderwijs
kennis ‘interactief onderwijs.’: met elkaar overleggen, stukjes voorlezen, alinea’s samen te vatten,
aan te geven welke woorden ze moeilijk vonden etc. De kinderen en leerkrachten waren
dolenthousiast. Dus toen ‘Conny Madam’ op de laatste dag wat eerder wilde ophouden zag de groep
dat helemaal niet zitten. Ze keken op de klok en zeiden beleefd tegen Conny:
‘No Conny Madam, the lesson is till 5 o’clock: please continue’!
We zijn heel blij met de format die Conny heeft ontwikkeld. En de kinderen hopen nu dat, zodra
zich een Nederlandse vrijwilliger vertoont, de lessen vervolgd worden!
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Maaike legt het menu uit en mr. X geniet van zijn middagsnack!

Food check door Maaike Kaptijn van de Greenfood Foundation
De Greenfood Foundation kwam naar de Campus om te checken of de implementatie van het menu
van Wendy Walrabenstein, gemaakt in 2014, nog steeds conform was en zo arriveerde in november
2019 Maaike Kaptijn op de Campus. Zij liep mee in de keuken, bekeek de inkoop, ging mee naar de
markt en aan het einde van haar onderzoek gaf ze een presentatie voor het gehele team et heldere
aanbevelingen: minder rijst en meer groente en proteïne.
Een eye opener bleek dat de héle staf niet wist dat, als er geen eieren zijn, je deze niet kunt
vervangen met een groentegerecht, maar dat er iets uit dezelfde ‘schijf van vijf’ moet komen: vlees,
noten, bonen. Met de presentatie van Maaike in de hand kan nu het teeltplan 2020 voor de tuin
worden gemaakt!

Met het ‘Outreach team’ naar de dorpen

Naar de vissersdorpen met het ‘Outreach team’
Iedere dag gaat het ‘Outreach team’ naar de omliggende dorpen, want hier woont de grootste groep,
850 kinderen, die via de Campus zorg krijgt. We zien dove, blinde, fysiek beperkte en verstandelijk
beperkte kinderen. Veel kinderen zijn meervoudig beperkt.
We kijken hoe het met de ‘Relligedda boy’ gaat, die nu gelukkig niet meer de hele dag in de
gloeiende zon of de stromende regen zit, maar een ‘tiny’ house heeft gekregen. We kijken met de
dokter mee die kinderen diagnosticeert, kijkt wat ze nodig hebben, wat we kunnen doen.
We zien veel kinderen waar we alleen maar medicijnen bijvoeding, een matras, kunnen geven en
een troostende arm om de ouders heen. Maar ook zien we kinderen die vooruitgaan en waarvan we
denken: ha! De Campus komt in beeld voor hen en dan hebben ze een kans!
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Tien waterzuiveringsinstallaties voor 21.548 mensen in 10 dorpen

Waterzuiveringsinstallaties voor de streek Uddhanam
Ongeveer 100 km ten noorden van de Campus ligt de streek Uddhanam. Hier heerst een onbekende
nierziekte: in sommige dorpen is 41% van de bevolking ziek en zal overlijden. Het kan nog enige
jaren duren voordat de oorzaak van de ziekte gevonden wordt.
Op verzoek van de Rotary en samen met partner Dharani bouwt Friends Indeed in tien dorpen
waterzuiveringsinstallaties voor in totaal 21.548 mensen. Deze installaties zijn eind december 2019
klaar, waarna de implementatiefase volgt:
a. De dorpen krijgen 3 trainingen: onderhoud, het gebruik van het water, hygiëne en het leren
sparen voor nieuwe membranen die na 3 jaar vervangen moeten worden.
b. Op verzoek van de doctoren nemen we alle 21.548 mensen een bloedtest af voordat het
schone water beschikbaar komt en na een jaar doen we hetzelfde
c. We overleggen met TNO over een gezaghebbende watertest: het opgepompte water, het
drinkwater dat we leveren en het afvalwater dat naar de velden vloeit
Nu zijn we wel wat gewend in het veld. Maar dit programma is duurder dan begroot vanwege de
bizarre niet voorziene technische uitvoeringsproblemen in dit afgelegen gebied, waar niets werkt.
Waar we kilometerslange pijpleidingen moesten aanleggen van de plek waar – uiteindelijk – water
kon worden opgepompt naar het dorp zelf. En waar zelfs elektriciteitspalen moesten worden
geplaatst (Friends Indeed betaalt, het dorp graaft) om het dorp en daarmee de installatie aan te
sluiten. Dat waren verrassingen, maar daar komen we overheen.
Waar we niet op voorbereid waren, zijn de 21.548 bloedstesten x 2 op verzoek van de doctoren.
Want omdat er tien complete dorpen in dit programma zitten, hebben we ineens een unieke sample
test, die kan bijdragen in de zoektocht naar de oorzaak van de ziekte. Die testen willen we dus doen.
We kunnen en willen niet anders gezien het belang voor ouders en kinderen. Maar…wie helpt?

Manoj mag overdag naar de Campus, Kumari wil secretaresse worden en Balaju heeft een
nieuw been en kan spelen met zijn vrienden en lopen!
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Allereerst onze grote dank
Allereerst bedanken we al onze donateurs en vrijwilligers van harte voor hun bijdragen, hun
adviezen en het meewerken ter plekke! Want alleen omdat we het samen doen staat deze Campus er
en krijgen jaarlijks meer dan duizend kinderen – de schoolverlaters niet te vergeten – medische
zorg, onderwijs en een kans op werk. En krijgen 100 km verderop 20.000 mensen drinkwater.

Help de Campuskids ook in 2020!
De Campus en de zorg voor deze kinderen met een beperking bestaat tien jaar en we gaan voor de
volgende tien jaar, samen met partner Association Saikorian. Onze doelstelling is: niet alleen
medische zorg en onderwijs, maar toeleiding naar werk! De focuspoints voor 2020 zijn:
• Uitbreiding van de basisschool voor 40-80 dag-kinderen met een beperking
• De renovatie van de keuken en de school
• de tuindersopleiding en de kas moeten nader worden ontwikkeld
• de computeropleiding ombuigen naar een receptioniste-secretaresse opleiding

We vragen U …….maar één keer per jaar
U weet het, we bestoken U niet met nieuwsbrieven en mails, we sturen er maar ééntje per jaar om U
te vragen: help mee om samen deze kids op een zo gezond mogelijke manier groot te krijgen en
naar school, en als het kan ook aan het werk. Deze kinderen moeten daar harder voor werken dan
kinderen zonder beperking: geconcentreerd en gemotiveerd. Maar dat doen ze en dat maakt uw
bijdrage zo waardevol

Namens Friends Indeed,
de kinderen op Campus Challenge
en de ouders en kinderen in de tien dorpen in Uddhanam
wensen wij U een heel goed, gezond en gelukkig 2020 toe!
En alvast onze dank!

Nieuwendammerdijk 329
1023 BJ Amsterdam
Tel. 00 31 654923887,
Tel 0091 9502662112
info@friendsindeed.nl,
www.friendsindeed.nl
IBAN NL83 ABNA 0447269461

Konada Junction on NH-16 Road
Kotha Kopperla Village,
Pusapatirega, Vizianagaram District AP,
India - 535213, Mobile 0091 8790366699
www.campus-challenge.org
director@campus-challenge.org
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