Friends Indeed Nieuwsbrief 25, december 2021
Covid and regular

Van Covid 19 terug naar……

Normaal! Weer op de Campus en na schooltijd helpen in de tuin!

Kerst 2021
Nieuwsbrief Corona nr. 25, december 2021

305 Covid-19 patiënten, waarvan 303 genezen
De 1e groep dagkinderen stroomt in op de basisschool
De schoolbus is gearriveerd
De tuin heeft een extra stuk grond: het ‘Watertemple land’
Een extra waterpomp op zonnepanelen
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Covid: Zuurstof, voedsel, vaccinaties, voorlichting

Covid: Voorlichting in de dorpen

Hoe gaat het op de Campus?
Dat is de vraag die Friends Indeed het laatste jaar regelmatig kreeg: per telefoon, per app en per mail.
Want in april 2021 brak er grote paniek uit: India worstelde met de 2e corona-golf en een
onvoorstelbaar hoog aantal besmettingen. Alle scholen en instituten gingen dicht, ook de Campus. De
staf ging aan de slag, waarover hieronder meer.
In augustus 2021 ging de Campus weer open: de kinderen kwamen terug in het Kinderdorp, ploften op
hun bedden neer, zochten hun vriendjes en vriendinnen op, dolblij dat ze elkaar weer zagen en weer
naar school konden. De fysiotherapeut haalde samen met de sociaal werkers de Covid banners van het
medisch centrum af en iedereen ging weer naar ‘gewoon’. Bijzonder was dat er een extra stuk grond
bij kwam, het ‘Watertowerland’, dat helemaal ontgonnen moest worden, met een extra waterpomp
op zonnepanelen. Heel belangrijk voor de kinderen: de schoolbus kwam en daarmee komen nu
fasegewijs 80 ‘dagkinderen’ dagelijks naar de basisschool en het medisch centrum.
In deze nieuwsbrief doen we verslag hoe Covid-19 bedwongen werd en hoe het leven op de Campus
zich hernam. En wie weet komt er binnenkort een ‘window’, een moment waarop verantwoord gereisd
kan worden, wanneer zowel in Nederland als in India de Covid- cijfers laag zijn. Want er is weer zoveel
gebeurd op de Campus, de kinderen kunnen niet wachten om het ons te laten zien!
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April 2021: paniek, maar de situatie is nog enigszins overzichtelijk
Er wordt geschat dat er in het werkgebied van de Campus meer dan 2500 Covidpatiënten en familie
zijn en de Campus wordt plat gebeld vanuit de omliggende vissersdorp met verzoeken om hulp.
Op 7 mei 2021 wordt het medische centrum omgebouwd tot ‘Covid-19 Control Room’ . Prioriteit is het
vinden van zuurstofcilinders en de Campus heeft er maar twee. Maar er moeten er veel meer komen:
gezien de noodsituatie krijgt de staf toestemming - voor het eerst in het Campusbestaan - om cilinders
op de zwarte markt te kopen.
De sociaal werkers zitten aan de telefoon en sturen de ambulance aan. Zij zoeken naar maar met weinig
succes: de ambulance rijdt regelmatig urenlang rond met een patiënt zonder dat er een bed
beschikbaar komt. En rijdt de patiënt onverrichterzake terug naar het dorp waar thuisisolatie wordt
ingericht. De leerkrachten van de Campus leggen per telefoon aan de dorpsbewoners uit wat COVID is,
hoe thuisisolatie moet. Het medische team regelt de dokter, zuurstof en medicatie. Ook worden de
kinderen bij familie ondergebracht. De lokale overheid en de Campus delen hun patiëntlijsten en de
overheid vraagt de Campus om ook hún zuurstofflessen te vullen.
De ‘stitchingmaster’ gaat naar de markt en koopt grote hoeveelheden stof. Wie maar enigszins
overweg kan met een naaimachine is op het naai-atelier en stikt maskers. Een tiental oud-leerlingen
van de naai-afdeling melden zich om te helpen. De ambulance brengt hen naaimachines en stof.
Zij stikken tienduizenden mondmaskers. Echt waar: er zijn 50.000 (!) mondkapjes gestikt en uitgedeeld.
De gloednieuwe Campuskeuken kookt maaltijden voor de vele gezinnen die door Covid geen inkomen
en geen eten meer hebben. De tuinman met zijn team (jongeren in opleiding) maakt overuren in de
tuin. Het lukt om door COVID geraakte families te voorzien van maandelijkse houdbare
voedselpakketten plus verse groente uit de tuin. De inhoud van een pakket is genoeg voor een familie
van 2 volwassenen en 2 kinderen gedurende 30 dagen, voor 2 maaltijden per dag. De ambulance en
de mini-van leveren de pakketten af in de dorpen, samen met het huiswerk voor de
campuskinderen , waarbij via grote borden meteen voorlichting wordt gegeven aan het hele dorp.

Mei 2021: De situatie verergert: een Campus-Isolatiecentrum met 30 bedden
Eind mei 2021 verergert de situatie; Covid raast door de dorpen. De Indiase overheid - ten einde raad
- wil dat de zieke mensen buiten de dorpen opgevangen worden – om zo de besmettingen van
generatie op generatie in de hutten te stoppen. Het dorp Poosapatirega vraagt de Campus om meer
hulp. De Campus regelt: een gebouw, bedden, zuurstofcilinders, connectors, concentrators,
ambulancevervoer, voedsel, mondkapjes, hygieneproducten, toiletproducten, voedsel voor de
achtergebleven gezinnen. Op 26 mei 2021 wordt het isolatiecentrum officieel geopend.
Bewoners, uit de wijde omgeving, komen ziek en naar adem happend naar het isolatiecentrum. Ze
worden gezien door de dokter, krijgen medicatie, zuurstof en de Campuskeuken kookt voor ze. Onder
hen heel veel jonge mensen. Het lukt de Campusstaf in totaal 35 zuurstofflessen en concentrators te
vinden, waardoor er opgeschaald kan worden: in het centrum en in thuisisolatie;
De leerkrachten bekijken per kind welk huiswerk gemaakt moet worden geven dat mee aan de
chauffeur van de ambulance of de mini-van die voedsel rondbrengt. En oh wee – de chauffeurs kennen
alle kinderen – als het vorige huiswerk niet af is. Dan volgt er een tirade van de chauffeur over hun
toekomst en dat gebeurt dit de week erop niet weer.
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De opening van het Covid crisis centrum met 20 bedden

Zuurstofflessen en voedselpakketten naar de dorpen, vaccinatie op de Campus

Juni 2021: Vaccination drive, extra zorg zwangeren
Ondertussen vraagt en krijgt de Camusstaf toestemming om een ‘vaccination drive’ te organiseren op
de Campus voor de mensen met een beperking en andere kwetsbare mensen die de zorg in de stad
niet bereiken. De hal van de school verandert in een ‘vaccination street’. De zwangere vrouwen in
het nabijgelegen dorp Poosapatirega worden opgenomen in de lijst maandelijkse voedselpakketten.

Juli 2022

Covid-9 luwt; de stand van zaken

Het gebied rondom de Campus raakt redelijk ‘schoon’. De stand van zaken: van de in totaal 305
geregistreerde patiënten in de Campuszorg zijn er 303 hersteld en 2 helaas overleden. Een van de
moeders uit het Campus kinderdorp overleed helaas ook. Van de staf kregen zeven leden Covid.
Iedereen herstelde.
De ambulance en de bestelauto hebben vanaf maart 14.870 km gereden: met Covidpatiënten van en
naar ziekenhuizen, de medische staf naar de dorpen en weer terug, met lege en weer volle
zuurstofflessen ophalen, de stof voor mondkapjes naar de vrijwilligers in de dorpen en gestikt weer
terug, het huiswerk van de Campuskinderen ophalen en weer terug. Maandelijks kregen 250 gezinnen
houdbare voedselpakketten. Daarnaast kookte de keuken iedere dag voor circa 50 gezinnen, voor de
mensen in het isolatie centrum en voor de zwangere vrouwen in Poosapatirega. Ook werd er – mede
op verzoek van de overheid - Covid-voorlichting gegeven in 107 dorpen, waarmee 30.000 mensen
werden bereikt, zelfs in het afgelegen stammengebied Ananthagiri, mede aan de hand van pamfletten
– natuurlijk gedrukt op de Campus drukkerij.
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Hoera! Weer naar school en daarna helpen in de tuin

Ik mag water geven en daarna bij de koeien helpen

Augustus 2021: het Kinderdorp en de Campus school gaan weer open!
Op 16 augustus 2021 gaf de overheid toestemming: de scholen en instituten mochten weer open.
En daar kwamen de kinderen aan, de meesten gebracht in een ‘tuk tuk’ door hun familie.
Zowel ouders als kinderen waren dolblij. De kinderen ploften hun tas op hun bed en renden de Campus
op. Liefst wilden ze meteen hun klas in en naar hun juf of meester: ze maken zich zorgen over hun
achterstand. Maar eerst troffen ze hun vriendjes en vriendinnetjes, gingen in de tuinen kijken, wilden
daar helpen, gingen cricket spelen, zaten onder het afdak te kletsen, vlochten elkaars haren.
De leerkrachten bekeken per kind wat de leerachterstand was en hoe deze ingehaald moest worden.
Het medische team bereidde de gebruikelijke rondes ‘meten is weten’ voor: lengte, gewicht, eventuele
bloedarmoede, om weer een goed beeld te hebben.
De orthopedische werkplaats – wetende dat iedereen gegroeid is en vaak op strandzand heeft gewoon
- pakte de lijst met circa 65 kinderen met een hulpmiddel, variërend van ‘orthotics’ tot benen en
maakte en rooster om alle kinderen te zien en hun hulpmiddelen bij te stellen. Speciale aandacht voor
de vele rollators en vooral de electrische rolstoelen: allemaal een servicebeurt.
Het audiocentrum bestelde extra schoonmaakmiddelen voor alle gehoorapparaten en wist: bij een
aantal kinderen moeten we opnieuw beginnen met leren praten. Maar dat hindert niet, dat komt goed!
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Iedereen aan de slag en dan: een soort van airstrip, klaar om ingezaaid te worden

Ondertussen in de kas: planttafels voor rolstoelers onder het nieuwe kas-dak na de orkaan!

Een nieuw stuk grond: ‘the Watertowerland’
Waar de kinderen ook meteen op af rende was een nieuwe poort, vlakbij hun huizen, naar een nieuw
stuk land. Wat was daarachter? Ze keken door de spijlen zagen een lange strip grond die al helemaal
was schoongemaakt en voorbereid op inzaaien, met daarop de grote watertoren van de overheid voor
de de vissersdorpen. En ook lagen er op jongens huisnummer 8 nu ineens ook zonnepanelen en was er
een extra waterpomp!! Ze konden ook niet even weg zijn en er gebeurde iets!
Het verhaal was snel verteld: de gemeente Poosapatirega had gevraagd of de Campus het terrein zou
willen huren. Daar hoefde niet lang te worden over nagedacht! Nadat het contract was getekend werd
er werd een stuk uit de muur gehakt en er kwam een hek. Vervolgens werd de corona tijd heel goed
gebruikt: het totaal overwoekerde terrein werd meter voor meter veroverd. Het resultaat: nog niet
ingezaaid ziet het eruit als een soort van landingsbaan voor een vliegtuig!
Aan Friends Indeed werd gevraagd om een extra waterpomp op solar. Een van de donoren heeft dit
met plezier betaald. Want weet ook hoe effectief dit is: drie jaar geleden werd een ander stuk land,
het ‘Templeland’ ontgonnen. En het resultaat: het hele jaar door groente en fruit!
Ander goed nieuws over iets wat drie jaar geleden werd ingezet en wat nu eindelijk getest kon worden.
Er was dit jaar een grote cycloon die de hele Campus volkomen blank zette. Vroeger duurde het dan
weken voordat al dat water weg was. Nu niet meer! Want dankzij het Nederlandse ‘polderplan’ onder
leiding van Bert Holvast was het water nu binnen een dag weg!

6

De schoolbus is gekomen!

En ik zit in de Campus bus en ik ga voor het eerst naar de Campus school!

De schoolbus is er!
Begin 2021 kreeg de Campus de vergunning als ‘Rehabilitation Center for specially abled children and
youth’. In het Nederlands: school voor speciaal onderwijs. Dit houdt in dat nu ook kinderen met een
beperking vanuit de omliggende dorpen – overdag - op de Campus naar school kunnen en gebruik
kunnen maken van alle voorzieningen:
• De schoolklas 1 – 10
• Speciaal onderwijs (doof, blind, verstandelijk beperkt)
• Medische zorg, waaronder een volgsysteem, fysiotherapie en orthopedische werkplaats
• Eten uit de Campuskeuken
Er staan 80 ‘dayscholars’ op de wachtlijst en er wordt gefaseerd ingestroomd. De eerste groep kinderen
is gearriveerd. Het moment werd gemarkeerd door de komst van de schoolbus, die ’s ochtends langs
de dorpen rijdt en de kinderen ophaalt, om ze ’s avonds weer terug te brengen.
En de Campuskinderen? Dolenthousiast want de bus opent ook voor hen grote mogelijkheden.
B.v. naar de district sportdagen – waar de Campus kinderen altijd vele prijzen winnen.
En ‘As we speak’ is de hele Campus op ‘Educational Tour’ naar het stammengebied Ananthagiri. Hier
komt een klein deel van de Campuskinderen vandaan. Ze gaan de visserskinderen, die nog nooit in de
heuvels zijn geweest, hun stammendorpen laten zien, hoe daar geleefd wordt, met bossen, rijstvelden,
met apen, noem maar op.
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Ook nog gebeurd: een cycloon rukte het dak van de kas.

Met z’n allen aan de slag en de kas is weer oke!

Dank aan de Friends Indeed donoren!
Friends Indeed keek met stille bewondering naar de flexibiliteit van de staf gedurende Covid-crises. Er
werken 50 stafleden op de Campus: leerkrachten, medische staf, keuken- en tuin staf, moeders,
chauffeurs, de administratie etc. We zijn bezig met het ontwikkelen van een middenkader en
functieomschrijvingen. Maar tijdens een ramp als Covid-19 gaat dat allemaal de kast in. Want de hele
staf – van hoog naar laag - schakelt automatisch dor naar een andere modus, weet exact wat ie moet
doen, weet dat ie van de ander op aan kan. Daar staat een team.
Dat team stond er ook in Nederland: de donoren en vrienden van de Campus. Toen we in maart 2021
aan de bel trokken en ‘help’ riepen, reageerden jullie binnen de kortste keren, velen zelfs royaal,
waardoor wij meteen konden zeggen: zorg dat je zuurstofflessen krijgt, laat de ambulance rijden, haal
de tuin leeg, kook, maak mondmaskers, richt een centrum in. Doe wat er gedaan moet worden.
Zo zijn er vele mensenlevens gered, zo zijn gezinnen in stand gebleven. Namens de kinderen, hun
ouders, en staf van de Campus en het bestuur van Friends Indeed, heel veel dank!

Friends Indeed
Zonnepad 13, 1141 SN Monnickendam, tel 00 31 6 549 23 887
legeland@friendsindeed.nl www.friendsindeed.nl www.campus-challenge.org
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