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Corona Lockdown: honderdduizenden mensen op weg naar hun geboortedorp

Van het bestuur van Friends Indeed
Januari 2020: alles nog normaal
Het jaar 2020 begon nog gewoon: Anne Legeland, directeur van FI, was zoals gebruikelijk voor een
aantal vergaderingen in januari/februari op de Campus. Ook het team van het Pensioenfonds
APG/SWAP was er - voor het derde jaar op rij – dit keer voor de renovatie van de keuken en de
eetzaal. Maar de berichten en de onrust over corona namen toe. Vlak voor vertrek naar Nederland
werden er maskers en brillen gekocht om veilig terug te kunnen keren.
Eind maart: corona
Eind maart 2020 sloeg corona in India toe met de 1e golf. De overheid sloot vanwege het toenemende
aantal besmettingen de scholen en de Campus kinderen moesten naar hun dorpen. Ook gelastte de Indiase
overheid een lockdown en liepen er in heel India meer dan 10 miljoen mensen over de snelwegen naar hun
geboortedorp, ook vlakbij de Campus. De Campus veranderde in een crisiscentrum; zie hierna de special.
Begin november: de kinderen weer terug
Op 11 november 2020 - de 12e verjaardag van de Campus - mochten de school en het Kinderdorp weer
open. De kinderen waren dolblij weer op de Campus te zijn en hun vrienden en vriendinnen weer te zien.
Bijzonder was ook wat er allemaal wèl gelukt is in 2020:
• Eind januari 2020 hebben de Campuskinderen een deels Engelstalig radioprogramma gemaakt voor
de schoolradio. Er is zelfs een schoollied gemaakt. Luister:
http://schoolradio.in/campuschallenge.html
• Eind januari 2020 een workshop met het Nayi Disha Resource Center en de Nitya Sadhana
Foundation waarbij alle kinderen met een verstandelijke beperking werden getest en besproken en
er een voorlichtingsbijeenkomst was voor hun ouders
• De renovatie van de keuken en de eetzaal werd afgerond
• Er kwamen een professionele wasmachine en nieuwe generatoren
• Er is geen kruimel grond meer op de Campus die niet in gebruik is als groentetuin
• We zijn van 2 naar 9 koeien gegaan en er is een koeienstal gebouwd
• De Campus heeft in oktober 2020 vergunning gekregen als Special Education Institute, hetgeen een
enorme erkenning is en mede inhoudt dat er dagkinderen toegelaten mogen worden tot de school.
• De secretaresse/receptionistenopleiding is gestart in december 2020
Wij, het bestuur van FI, zijn zeer trots op de lokale partner Association Saikorian en de Campus staf!
Lees vooral de Special over corona, waar we dit keer dit jaarverslag mee beginnen.
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Voedsel, mondkapjes, water, een bemoedigend woord

SPECIAL:

de Corona Lockdown in India

Maart 2020
Hoe gaat het met de kinderen op de Campus?
Veel donateurs vroegen, toen corona in Nederland losbarstte: hoe is het met de kinderen in India?
Dat leek in het begin mee te vallen – er waren weinig coronagevallen aan de oostkust van India.
Maar de situatie wijzigde drastisch en de overheid sloot op 22 maart 2020 de scholen en de
kindertehuizen. Er zat niets anders op: op 23 maart bracht de ambulance alle Campuskinderen
naar hun dorpen, met uitzondering van de weeskinderen; zij bleven bij de staf op de campus.
Voor de staf veranderde er in eerste instantie niet veel: iedereen werkte door:
• De medische staf ging naar de dorpen, bracht medicijnen en checkte de kinderen
• De leerkrachten regelden het huiswerk en gaven het mee aan de ambulance
April 2020
De Campus als quarantaine centrum
Eind april 2020 vorderde de overheid de Campus als quarantainecentrum. De paniek was in eerste
instantie groot: wildvreemde mensen op het terrein achter slot en grendel, met politiemensen
ervoor? En hoeveel risico op corona gaf dat dan? En welk gebouw wilde men dan? Toch niet het
net gerenoveerde Kinderdorp of het vers geschilderde medisch centrum? De opluchting was groot
toen bleek dat de overheid de nog niet gerenoveerde school wilde, want die kon op vier plekken
met ijzeren hekken worden afgesloten. Besloten werd om in ieder geval de wat oudere kwetsbare
‘moeders’ op de Campus, ook naar hun dorpen te laten gaan. De rest van de staf bleef.
De 1e quarantaine groep bleek te bestaan uit 70 lokale vissers, vers van zee. Deze groep bleek na
14 dagen quarantaine helemaal ‘corona-free’ te zijn en iedereen haalde opgelucht adem.
De 2e en 3e groep, bouwvakkers uit Hyderabad, die met bussen werden aangevoerd, bestond niet
alleen uit bouwvakkers, maar ook uit vrouwen en kinderen, zelfs baby’s.
De nood in de afgesloten school was hoog. Het was er meer dan 40 graden en daar waren voor 70
mensen alleen twee toiletblokken en geen douches. De hoeveelheid eten en water die de
overheid bracht was mager. Uiteindelijk mocht de staf door de spijlen van de hekken heen
kinderkleding, melk en extra eten aanreiken.
Begin juni 2020 liet de overheid weten dat er geen nieuwe groepen gestuurd zouden worden.
De schade aan de school? Tja, die is groot. Er is uitgebreid gedesinfecteerd en schoongemaakt
door de staf. Maar aan aantal lokalen moet grondig worden aangepakt en de toiletten zijn niet
begaanbaar meer; deze moeten afgebroken worden en opnieuw gebouwd.
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De kraam aan de weg

Mei 2020
De Campus als crisiscentrum voor de naar huis lopende migranten
Half mei bleek dat door de lockdown miljoenen Indiërs in de steden hun baan in de informele
economie kwijt waren. Er zat voor hen niets anders op dan naar hun dorpen terug te keren. Het
openbare vervoer kon deze stroom mensen niet aan. En zo liepen er meer dan 10 miljoen mensen,
vaak meer dan 3 weken lang, in de brandende hitte over de snelwegen om hun geboortedorp te
bereiken. Bestuursleden van partner Association Saikorian en de staf van de Campus zagen dit
gebeuren en stuurden via de app schrijnende foto’s rond van de stroom mensen.
De Campus veranderde in no-time in een crisiscentrum van waaruit het volgende gebeurde:
• Er werd met toestemming van de politie een kraam langs de weg neergezet
• De watertanks uit de tuin werden versleept naar de weg
• In de tuin werd alles geoogst wat eetbaar was
• De keuken kookte meer dan 30.000 maaltijden
• Dagelijks werden de groentekratten gevuld met maaltijden naar de kraam gebracht
• De Campuskinderen en hun familie kregen maandelijks een familievoedselpakket
• 80 zwangere vrouwen in het dorp Poosapatirega kregen voedselpakketten
• Er werden 30.000 mondkapjes gemaakt op het stitching center
• Er was een schema voor de staf die diensten van 4 uur draaide in de kraam - het was meer
dan 40 graden .
Het FI-bestuur volgde nauwlettend wat er gebeurde, keek ontzet naar de stroom mensen langs de
weg en met veel respect naar de staf: de fysiotherapeut, de financiële administratie, de
fondsenwerver, de leerkrachten, de mensen van de orthopedische werkplaats, de docenten van
de vocational training: iedereen deed wat hij of zij kon. De ene keer zat iedereen boven op een
tafel in het stitchingcenter mondkapjes te maken. De andere keer stonden dezelfde mensen in de
keuken groente schoon te maken, dan wel sjouwden de kratten naar de weg, dan wel stonden aan
de kraam maaltijden uit te delen, mondkapjes, water en een bemoedigend woord.
Zelfs de grote 1000 liter watertanks uit de tuin waren naar de weg gesjouwd. En u ziet het goed:
het zeil dat van de kas in de tuin was gewaaid tijdens de orkaan kwam heel goed van pas als dak
van de kraam. En wat waren we blij dat er al negen koeien zijn: genoeg melk voor de baby’s,
kinderen en zwangere vrouwen. Aan dit alles ging geen plan, begroting, taakverdeling of
vergadering vooraf. Iedereen kwam gewoon in de benen. Vanzelfsprekend.
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Coronavoorlichting in de dorpen

Juli 2020
Voorlichtingscampagne in de dorpen
De overheid zag het werk van de staf van de Campus aan de weg en gaf als waardering een
bijzondere prijs. En vroeg meteen aan het ambulante team om in de dorpen - naast het reguliere
werk voor de Campuskinderen dat gewoon doorging - voorlichting te geven over Covid-19.
De Campusstaf maakte manshoge borden met Covid-19 informatie en ging met de ambulance de
dorpen in. Niet alleen de sociaal werkers van de ambulante zorg, maar ook de fysiotherapeut, de
leerkrachten. In vijf weken tijd, van 23 07.20 tot 30.08.20 gedurende 6 dagen per week, werden in
totaal 150 dorpen en 20.000 mensen bereikt. De overheid gaf een 2e prijs.
Ook in Nederland was ontreddering. Bestuur en directeur van Friends Indeed keken naar filmpjes
hoe de ambulance door het blakerende oh zo bekende rode landschap reed naar afgelegen
dorpen, hoe de voorlichting werd gegeven, hoe de kinderen hun voedselpakketten en medicijnen
kregen. We moesten het doen met wat we konden vanachter onze bureaus en dat deden we: we
trommelden onze donateurs op. Er zijn niet zoveel momenten waarop een mens zich verbonden
en nuttig weet met iets dat 6000 kilometer verder gebeurt. Dit was er één van: er kon worden
geholpen omdat de Campus is gebouwd door de donateurs van Friends Indeed en omdat we
dóórgaan. Omdat we met z’n allen de Campus duurzaam maken, waardoor er daar een zeer sterk
‘dedicated’ bestuur en staf staat, in staat om adequaat te reageren op een menselijke ramp.
November 2020
De kinderen zijn terug!
Op 11 november 2020, de 12e verjaardag van de Campus, keerden de kinderen terug naar de
Campus. Ze waren dolblij weer op de Campus te zijn, naar school te kunnen en vooral ook om
elkaar weer te zien. Dat mondkapje namen ze op de koop toe. De Indiase overheid trof
maatregelen om de periode om de achterstand in te lopen wat te vergemakkelijken: sommige
groepen mocht een vak laten vallen. De kinderen in de 10e klas – met heel goede cijfers - zijn
zonder examen toegelaten tot de 11e klas (extern).
De bedrijven in de buurt
De corona-activiteiten aan de weg werden ook gezien door de bedrijven uit de buurt: zij stopten
bij de kraam en vroegen hoe ze konden helpen. Ze brachten fruit, water, medicatie, noem maar
op. De goederen brengende, kwamen deze bedrijven op de Campus en zagen wat daar gebeurt
voor kinderen met een beperking. Een aantal besloot om zich aan de Campus te verbinden.
Tot zover het verslag over corona in het jaar 2020. Hieronder volgt het reguliere jaarverslag.
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De door AGP/SWAP medewerkers geschilderde eetzaal met daarachter de gerenoveerde keuken

0. Campus Challenge
Campus Challenge is een uniek ‘cross disability center’ aan de oostkust van Andhra Pradesh, India.
De Campus is in 2008/2009 gebouwd op 5 hectare grond door Nederlandse donateurs en is
ingedeeld als volgt:
• Het Kinderdorp met 10 huizen, stafhuizen en gastenverblijven
• De basisschool inclusief lokalen voor speciaal onderwijs
• Het medisch centrum met fysiotherapie en orthopedische werkplaats
• De ambulante zorg voor 850 kinderen in 379 dorpen
• Beroepsopleidingen voor jongeren
• De tuin en de koeienstal
Op de Campus zelf wonen gemiddeld 120 kinderen en 30 jongeren die medische zorg en onderwijs
krijgen en waar mogelijk toeleiding naar werk. In de omliggende mandals (gemeenten) wonen
circa 850 kinderen die medische zorg en waar mogelijk onderwijs krijgen ‘on the spot’ via het
Outreach team.

1. Het Kinderdorp
1.1 Introductie
Het Kinderdorp op de Campus heeft tien huizen met in totaal 120 plaatsen. Op 01.01.20
woonden er 113 kinderen op Campus Challenge en op 31.12.20 117 kinderen. De beperkingen
van de kinderen zijn als volgt:
• Gehoor beperkt:
• 25 kinderen
• Visueel beperkt
• 16 kinderen
• Verstandelijk beperkt
• 27 kinderen
• Lichamelijk beperkt
• 49 kinderen
Totaal
117 kinderen
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De kinderen worden bij binnenkomst onderzocht en gevaccineerd. Voor ieder kind is er een eigen
dossier en medisch plan. Ieder kind heeft een sociaal werker, die het contact met de ouders
onderhoudt. Alle kinderen gaan op de Campus zelf naar school. Er werken in totaal 55 stafleden:
de ‘moeders’ in de kinderhuizen, de onderwijzers, de dokter, de verpleegkundige, sociaal werkers
in het veld, de fysiotherapeut, orthopedische medewerkers, keuken- en tuinpersoneel en
administratieve staf. Gemiddeld zijn er 30 jongeren In opleiding.
Samengevat: de Campusgemeenschap bestaat uit gemiddeld 200 kinderen, jongeren en
volwassenen. In de koele periode zijn er Nederlandse gasten die graag komen klussen – in 2020
voor de renovatie van de keuken en de eetzaal.
De volgende kinderen met een beperking komen in aanmerking voor de Campus:
• Weeskinderen
• Kinderen van eenoudergezinnen
• Kinderen die ernstig verwaarloosd worden
• Kinderen uit gezinnen met meerdere kinderen met een beperking
De leeftijd is tussen de 5 – 17 jaar. Jongeren zijn tussen de 18 en 25 jaar.
1.2 Voeding
Dagelijks worden er voor 200 mensen 3 warme maaltijden gekookt in de Campuskeuken. Dat zijn
gemiddeld 200.000 maaltijden per jaar. Tijdens de lunch schuiven ook buitenkinderen met
begeleiders aan die ’s ochtends ochtend fysiotherapie hebben gehad of bij de orthopedische
werkplaats een afspraak hadden. In 2014 is het menu doorgelicht en verbeterd door
voedseldeskundige Wendy Walrabenstein. Het werk van Wendy Walrabenstein is in 2019
ondergebracht in de Green Food Foundation (GFF) te Utrecht. In 2019 werd de toepassing van het
menu geëvalueerd door diëtiste Maaike Kaptijn van GFF
De voornaamste conclusies waren:
• De nieuwe kok werd bijgepraat
• Leren denken conform de schijf van 4: als er b.v. geen vis is, dan moet dat vervangen
worden door een ander eiwitrijk product b.v. een ei, niet door rijst of groente
• Meer groente uit de eigen tuin op de borden, minder rijst
• Bruine rijst
• De kinderen moeten meer (gezuiverd) water drinken
Iedere maand wordt het gewicht en de lengte van de kinderen gemeten. Wat heel erg helpt: bijna
àlle groente komen nu uit de eigen tuin en er zijn nu 9 koeien, waardoor er voor iedereen genoeg
melk is en yoghurt!
De Greenfood Foundation is tevreden over de ontwikkelingen op de Campus en wil de
werkzaamheden uitbreiden in de regio met eenzelfde traject. De directeur van de Campus,
Sharma, selecteerde een vijftal instituten en er werd een bezoek gepland voor twee diëtisten,
tevens bestuursleden van GFF. Helaas moesten deze plannen worden afgeschaald vanwege
corona. In 2021 wordt bezien of het traject deels digitaal kan worden aangeboden, met hopelijk
een bezoek in het najaar van 2021 of voorjaar 2022 en een workshop voor de deelnemende
instituten en scholen – op de Campus.
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Fysiotherapie voor een buitenkind.

Campuskinderen met orthopedische hulpmiddelen

1.3 Medische zorg Kinderdorp
De medische zorg voor de kinderen die in het Kinderdorp wonen is als volgt georganiseerd:
• Er is voor ieder kind een medisch plan in het persoonlijke dossier.
• De sociaal werkers zorgen dat de kinderen de benodigde vaccinaties krijgen via het
Community Health Center van het eigen dorp
• Operaties en revalidatie – soms moet het kind wat verder gegroeid zijn voor een operatie –
staat eveneens in het medische dossier ingepland.
• De verpleegkundige maakt iedere ochtend een ronde langs de huizen en weet daardoor
exact wat er met ieder kind aan de hand is. Als een kind ziek is wordt de dokter gebeld.
• Een keer per maand is er een orthopedisch spreekuur op zondag, waar ook veel
buitenkinderen komen. Ook komen er jaarlijkse specialisten van naburige ziekenhuizen en
instituten voor: tandheelkundige zorg, keel-neus-oorartsen, cardiologie, gynaecologie,
oogarts, etc.
• De kinderen met een lichamelijke beperking gaan naar de fysiotherapie en de
orthopedische werkplaats
Deze medische zorg is tijdens corona, terwijl de kinderen in hun dorpen waren, zo goed als
mogelijk doorgegaan.
1.4 Sport en andere activiteiten
Kinderen met een beperking moeten regelmatig bewegen om alle spieren zo goed mogelijk in
conditie te houden, vooral ook als er een rolstoel, rollator, krukken of orthopedische
hulpmiddelen worden gebruikt. Naast fysiotherapie is er daarom twee keer per week yoga. Ook is
er twee keer per week klassieke Indiase dans, waar vooral de dove meisjes heel goed in zijn. De
blinde meisjes gaan naar zangles. En zo treden de kinderen in goede conditie aan op de jaarlijkse
district ‘Disability day’ en wint de Campus ieder jaar tientallen prijzen! En dat niet alleen: al jaren
neemt de Campus het felbegeerde ‘District Schild’ – voor het instituut dat de meeste prijzen wint
– mee naar huis.
Belangrijk zijn ook de educatieve uitjes naar buiten b.v. naar de dierentuin, een bezoek aan de
bevriende marine, een bezoek aan een nabijgelegen school waar een ‘science fair’ is.
Dit alles stond tijdens de corona-maanden op een laag pitje.
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Lezen met een hulpmiddel en kranten knippen voor de braille-oefeningen

2. De English Medium School en het speciaal onderwijs
2.1. De basisschool en het speciaal onderwijs
Alle kinderen op de Campus gaan naar de English Medium School op de Campus die is
onderverdeeld als volgt:
• Basisonderwijs klas 1 – 10
• Drie klassen speciaal onderwijs voor gehoorbeperkte, visueel beperkte en verstandelijk
beperkte kinderen
De meeste kinderen hebben bij binnenkomst een leerachterstand. Ook is de overgang van de
lokale taal Telegu naar tevens Engels moeilijk. Ieder jaar is er ook extra aandacht voor wiskunde
nodig.. Er zijn 12 fulltime leerkrachten en 3 parttime leerkrachten. Zodra het kan, met wat extra
steun in b.v. braille en audiolessen, gaan de kinderen uit het speciaal onderwijs part time over
naar de English Medium klassen. Gemakkelijk, want in hetzelfde gebouw.
2.2. Speech therapy
Sinds eind 2019 is de voorheen stilste klas op de Campus - waar gebarentaal en gezichtsmimiek de
enige vormen van communicatie waren - de rumoerigste klas van de hele school en al van verre te
horen! Dat komt door het nieuwe speech therapy lokaal met de daarbij behorende faciliteiten.
Heel geconcentreerd proberen de kinderen nu klanken te vormen, woorden te vormen, terug
proberen te denken wat er gebeurt met hun adem, in hun keel. Hun eigen naam proberen te
zeggen, die van hun vriendjes, hun docent, de gasten. Dat zijn mijlpalen! Daar wordt voor geklapt!
Hoog tijd ook voor deze groep dat corona voorbij is, want in deze klas geldt: oefenen, doorzetten,
oefenen, en nog eens oefenen! En ook: zo erg genieten als het lukt!
2.3. Participatie van de ouders
Family life is belangrijk en daarom is twee keer per jaar een ‘parent day’: dan komen alle ouders
naar school en dan kunnen ze met de leerkrachten en de arts en verpleegkundige praten. Daarna
is er voor allemaal lunch en dan treden de kinderen op met zang, dans en zelfverzonnen sketches.
Dit zijn mooie momenten op de Campus: alle families samen.
Vanwege corona was er dit jaar geen ‘parent day’. Wel was er heel veel individueel contact met de
ouders tijdens corona.
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Voorbereiding schoolradio uitzending in ‘the guesthouse’ en daarna opname

2.4. Schoolradio
Als Friends Indeed op de Campus aankomt, is altijd de eerste vraag aan de kinderen: “Is er nog
nieuws?” De kinderen riepen in januari 2020 meteen: ‘School radio came!
Er bleken al 6 groepjes te zijn gevormd die allemaal een item van maar liefst 15 minuten moesten
verzorgen in het Telegu of het Engels. De vraag aan ‘Anna Madam’ was: helpen met het Engelse
item over plastic. Natuurlijk! Want er was maar een week tijd!
En zo verscheen er een weeklang om 18.00 aan de deur van ‘Anna Madam’ een bonte stoet
kinderen met rolstoelen, rollators, spraakproblemen, zichtproblemen en wat dies meer zij, met
een bloknoot en een pen onder de arm. Ze parkeerden hun vehikels op de veranda, klommen op
de eetkamerstoelen en voelden zich vreselijk deftig. Er werd keihard gewerkt. Er moesten teksten
worden gemaakt, het moest hardop worden voorgelezen in het Engels om te oefenen. Er werd
zelfs een Engels lied gemaakt: ‘Plastic is the evil’. Luister naar:
http://schoolradio.in/campuschallenge.html

2.5. Campus erkend als Special Education Institute
Het heeft directeur Sharma en hoofd van de school Gaitri ieder tenminste 2 paar sandalen gekost,
ontelbare keren zijn zij naar het onderwijsdepartement geweest in de stad Vizianagaram. Maar
het is gelukt: de Campus is erkend en heeft nu een vergunning als Special Education Institute!
Dit is een heel belangrijke mijlpaal. Want daardoor kunnen we beginnen aan de enorme wachtlijst
van 80 kinderen met een beperking uit de buurt, die dolgraag overdag naar de Campusschool
willen!
2.6. Dewensen van het hoofd van de school: Gaitri
Madam Gaitri runt de school met vaste hand, ook het speciaal onderwijs valt onder haar hoede.
Ze bereidt tevens de komst van de dagkinderen voor en heeft een lijstje wensen:
• Een aangepaste bus om de a.s. dagstudenten op te halen en weer thuis te brengen
• Extra tafels en stoelen, meer boeken in de bibliotheek
• Extra docent Engels
• Extra docent wiskunde
• Computerlessen en typecursussen starten vanaf 10 jaar
• Een vaste huiswerkbegeleider – met kennis van zaken - in het Kinderdorp in de (vroege)
ochtend en avond
• Een begeleider voor de kinderen die naar het vervolgonderwijs gaan en hulp nodig hebben
– liefst met een studiefonds opdat ze niet uitvallen vanwege praktische zaken
11

Klaar met de opleiding: naaimachinekrediet De 1e batch voor de secretaresseopleiding

3. Beroepsopleidingen voor jongeren
3.1. Het ‘kapitaal’ van de Campus: de jongeren die verder leren
De visie van Friends Indeed is dat onderwijs aan ‘differently abled’ kinderen zich niet kan beperken
tot het geven van basisonderwijs met als resultaat dat het kind met het 10e klas diploma op zak
daarna weer thuiskomt in het vissersdorp en niets te doen heeft.
De Campus heeft daarom een ambitieuze doelstelling: toeleiding naar werk. Dat betekent:
• Kinderen die na de 8e of 10e klas kunnen ‘doorleren’ gaan naar een college
• Kinderen/jongeren die niet naar de 8e klas gaan, gaan naar een kortdurende
beroepsopleiding op de campus waarna er een baan voor ze wordt gezocht
Nu zijn er mensen die zeggen:
‘ Werkelijk, moet je nou ook nog iets doen voor de kinderen die klaar zijn met de
basisschool of beroepsopleiding? Dat gaat toch wel wat ver’.
Friends Indeed antwoordt al jaren ‘stubborn’ het volgende:
‘Hoezo? Het gaat om kinderen die vaak al 8 – 10 jaar op de Campus wonen en leren. Zij zijn
het ‘levende kapitaal’ van de Campus. Het zou wel erg dom zijn – en kapitaalvernietiging om te zeggen: ga met je diploma terug naar je dorp en zoek het uit. We willen dat deze
kinderen hun doel bereiken: een baan. En dan pas is onze missie geslaagd.
Hoog tijd voor een Studiefonds voor deze kinderen; in 2020 deden al 58 jongeren een beroep op
de Campus om hun opleiding voort te kunnen zetten; van rolstoel tot boeken tot sportschoenen!
3.2. De opleidingen op de Campus
De Campus heeft de volgende vijf beroepsopleidingen:
• Kledingatelier
• Timmerwerkplaats
• Printshop
• Computeropleiding
• Tuinder/hovenier inclusief de verzorging van de koeien
Een aantal opleidingen heeft ‘producten’ zoals drukwerk, uniformen. Een nevendoel is dat deze
afdelingen financieel kostendekkend zijn en zo bijdragen aan de duurzaamheid van de Campus.
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3.3. Het kleding-atelier
Dit is een opleiding van 6 maanden. ’s Ochtends wordt aan de basistechnieken gewerkt door het
maken van uniformen voor de Campus zelf, naburige scholen en bedrijven, ’s middags worden er
tassen, schorten, shawls gemaakt voor de verkoop, waardoor de afdeling kostendekkend hoopt te
worden. Er waren in 2020 16 studenten, die vanaf maart 2020 specialist zijn geworden in het
maken van mondkapjes. Dat is eenzijdig werk, waardoor de opleidingsperiode is verlengd.
Nodig: het Studiefonds zodat een micro-krediet voor een naaimachine kan worden verleend.
3.4. De Printshop
Naarmate de Campus bekender wordt komen er meer opdrachten, waardoor deze afdeling heel
goed draait en kostendekkend is. Inmiddels staat er een computer en kan een van de jongeren
‘masterprints’ maken. Wel komt het moment eraan dat er machines (aangeschaft in 2010)
vervangen zullen worden. Er waren in 2020 6 studenten. De jongeren zijn een grote hulp bij het
voorbereiden, de machines helpen draaien, snijden en inpakken. Maar een baan voor hen vinden
in de snel veranderende drukkerswereld valt nog niet mee. Een deel van hen werkt daarom ook in
de tuin om te bezien of er via die route gemakkelijker een werkplek te vinden is.
3.5. Timmerwerkplaats
Deze opleiding draait anders dan verwacht. Er zijn maar af en toe aanvragen om een timmerklus te
doen bij de omliggende bedrijven. Wel lukt het goed om deze jongeren te laten meedraaien in de
afdeling onderhoud van de Campus. Sterker nog: ze zijn onmisbaar! Er waren in 2020 twee
studenten. We gaan in 2021 bekijken of we de oorspronkelijke doelstelling loslaten en de afdeling
formeel gaan ombuigen naar van timmerwerkplaats naar ‘team onderhoud’.
3.6. Van computeropleiding naar ‘Schoevers’ secretaresseopleiding
De Computerafdeling draaide redelijk goed : er waren veel studenten. Maar het bleek erg moeilijk
om jongeren met een beperking - met alleen computer skills - te plaatsen in een zeer
concurrerende markt. Nu komt er binnenkort een vliegveld en een universiteit vlakbij de Campus,
waardoor een vraag verwacht wordt naar jonge mensen die heel goed Engels spreken en mailen
en snel zijn met een computer! Daarom wordt de computeropleiding omgebouwd naar een
‘Schoeversachtige’ receptioniste/secretaresseopleiding met het accent op ‘spoken English’,
computer skills en hospitality.
Eind 2019 werd er een concept curriculum opgesteld dat werd goedgekeurd door de besturen van
partner Association Saikorian en Friends Indeed. De verwachting is dat door deze ‘sprong naar
voren’ er straks meer plaatsingsmogelijkheden zijn. We danken Connie Dorst - zij was in 2019 op
de Campus om workshop Engels te geven aan de 10e klassers met interactieve methodes. Dit
inspireerde de leerkrachten zeer en dat draagt mede bij aan de start van deze opleiding. Alsmede
danken we de bestuursleden van De Munnick Stichting: ‘Engels, Engels, en nog eens Engels‘ riepen
zij tijdens een bezoek.
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De schijf van 4 van GFF, een van de tuinen en jawel een vogelverschrikker!

Teveel groente gaat naar de markt, een van de jongeren in opleiding, een kalfje

3.7. De opleiding tot tuinder; Groente van 10.000 kg naar 20.000 kg!
De afgelopen twee jaar is er, mede door de tomeloze inzet Bert Holvast en de jongeren van het
Corlaer College, heel hard gewerkt aan de tuin. Dat zette zich voort in de corona-maanden. O.a.
zijn stukken land die te laag lagen, opgehoogd. En nu, anno 2021, is iedere meter op de Campus
bebouwd! Er staat in de keuken een grote weegschaal met een schrift ernaast waarin alle groente
die de keuken inkomt wordt gewogen en genoteerd. De trots van iedereen: de opbrengst in 2020
was 20.000 kg! (2019: 10.000 kg)
Er waren in 2020 4 jongeren in opleiding. De tuin zelf doet het fantastisch, maar de opleiding kan
inhoudelijk en praktisch nog worden verbeterd. Daartoe moet de tuinman in opleiding in
Bangalore en daar is het door corona nog niet van gekomen. Eenmaal opgeleid, dan zijn er genoeg
plaatsingsmogelijkheden voor deze jongeren – er komen steeds meer tuinbedrijven in de buurt.
Nieuw zijn de koeien. Waren er het in 2019 nog twee, nu zijn er negen koeien, wat kan omdat de
keuken inmiddels een grote koelkast heeft. Toen moest er natuurlijk een koeienstal worden
gebouwd en er moest een pad komen van de koeienstal naar de tuin, zodat de mest meteen kan
worden uitgekruid.
3.8. Een Studiefonds
Ook de jongeren die van de beroepsopleiding afkomen ervaren problemen bij het vinden van een
baan. Aangezien de doelstelling van het programma toeleiding naar werk is, heeft ook deze groep
behoefte aan een Studiefonds. B.v. voor een lening voor een naaimachine, om een eigen bedrijfje
op te zetten. En die groep groeit: er waren dit jaar 58 jongeren die een beroep deden op de
Campus.
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3.9. Certificering Campus en certificering docenten beroepsopleiding
De Campus heeft een aanvraag ingediend bij de Rehabilitation Council of India te Hyderabad om
gecertificeerd te worden als beroepsopleiding voor jongeren met een beperking. Dit is belangrijk
omdat de Campus dan bevoegd zal zijn om de jongeren die een opleiding afronden een certificaat
te geven. Dit helpt de jongeren bij het vinden van een baan. Na certificering zullen alle docenten in
de beroepsopleiding een week naar Hyderabad gaan voor een cursus.
3.10.
Samenwerking Youth4Jobs Foundation
In 2019 is de Campus een samenwerkingsverband aangegaan met Youth4Jobs, een organisatie die
al jarenlang landelijke ervaring heeft in het plaatsen van jongeren met een beperking. Zij komen
naar de Campus, geven daar extra trainingen en cursussen en leggen contacten met bedrijven
voor traineeships en echte banen. Door corona zijn deze activiteiten tijdelijk gestaakt.

De hele club
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Medewerker orthopedische werkplaats in de dorpen voor een beenprothese

Kinderen in de ambulante zorg

4. De ambulante zorg voor 850 kinderen in de dorpen in 384 dorpen
4.1. De ‘backbone’ van de Campus
De Campus is een groot terrein en het medisch centrum is maar een van de gebouwen. Maar
vergis U niet: de ambulante zorg is de ‘backbone’ van de Campus want heeft 850 kinderen in de
zorg. Iedere mandal (gemeente) heeft een sociaal werker die deze kinderen bezoekt, sinds kort
zelfs per scooter!
Het team ziet deze 850 kinderen ‘on the spot’ - op dit moment in 379 dorpen of gehuchten. Zij
identificeren de kinderen, informeren het medische team, zetten het medische traject op en
indien mogelijk ook het onderwijstraject, zetten het gezin op de rails ook wat uitkeringen en
pensioenen betreft en geven voorlichting. De actieve workload per sociaal werker is gemiddeld
200 clienten. Want meer dan 850 buitenkinderen kan de Campus staf niet aan..
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Buitenkinderen op het spreekuur

Het duurde even, maar nu durven ze!
De sociaal werkers op hun scooters

4.2. Het ambulante team
De medische zorg op en via de Campus is als volgt georganiseerd:
• Het ambulante team
• Fysiotherapie-afdeling
• Orthopedische werkplaats
• Health camps
• Speech therapy
Het ambulante team bestaat uit een part time buitenarts, vier sociaal werkers, een
verpleegkundige, een fysiotherapeut en drie orthopedische technici. Na de diagnose door de arts
en in overleg met de sociaal werkers en de ouders worden medische plannen gemaakt voor de
kinderen, die uiteenlopen van een verwijzing naar een specialist in de stad tot het maken van een
orthopedisch hulpmiddel. Ook verricht dit team de screening voor de kinderen die op zeker
moment op de Campus kunnen wonen en naar school gaan.
4.3. De kinderen in de ambulante zorg
Begin 2020 zaten er 1929 kinderen in de database van de Campus. Daar zijn in 2020 43 kinderen
bijgekomen, wat het totaal brengt op 1972 kinderen:
2019
2020
• Lichamelijk beperkt
876
894
• Visueel beperkt
167
176
• Gehoor beperkt
375
377
• Verstandelijk beperkt
220
230
• Meervoudig beperkt
291
295
1929

1972

De toename is 43 kinderen. De Campus staf kan maximaal 850 actieve clienten begeleiden. De
overige kinderen worden zoveel mogelijk gelinkt aan de overheid. Maar als er een spoedgeval is,
dan springt het team natuurlijk bij.

17

4.4. Medische kampen op de Campus voor de kinderen in de ambulante zorg
De medische zorg op het platteland in India wordt vooral georganiseerd via ‘Medical Camps’. De
faciliteiten op de Campus lenen zich daar uitstekend voor. In 2019 waren er 6 orthopedische
camps, waar 94 kinderen werden gezien. Dit jaar waren er slechts 2 camps, waar 35 kinderen
werden gezien. Tien kinderen werden verwezen naar het LVPEI eye camp, even veel als vorig jaar.
4.5. Overige cijfers uit het veld
Nog wat cijfers uit het veld:
• Medicijnen epilepsie.
• Voedselsupplementen
• Aantal Awareness meetings
• Aantal aanwezige ouders
• Oudergesprekken
• Aantal aanwezige ouders
• Netwerkmeetings overheid

2019

2020

87
90
30
1254
57
684
14

81
100
13
285
9
77
3

Voorlichtingscampagne overheid Covid-19:
• aantal dorpen
• aantal bereikte personen

150
20.000

4.6. De fysiotherapie
De ambulance gaat - in normale omstandigheden - zes ochtenden per week naar de dorpen en
haalt de kinderen op voor fysiotherapie en/of orthopedische werkplaats. De kinderen met
beperkingen die een ‘ADL-training’ nodig hebben (hoe te eten, jezelf te verzorgen, naar het toilet
te gaan, etc) rijden ook mee en gaan naar de klas met verstandelijk beperkte kids.
De kinderen lunchen gezond met hun begeleiders op de Campus en worden ’s middags
teruggebracht. Een keer in de week gaat de fysiotherapeut naar de dorpen om kinderen aan huis
te behandelen en hun ouders te instrueren.
Fysiotherapie
Campus kinderen
Outreach kinderen

2019
40
126

2020
45
83

4.7. Brillen uit Nederland
En weer dit jaar: een grote doos brillen van een brillenwinkel uit Winterswijk en de kinderen
konden uitzoeken! De kinderbrillen blijven op de Campus en liggen bij Prema in de kast op het
medisch centrum. De brillen voor volwassenen gaan naar het Eye Institute L.V. Prasad, waar
mensen onder de armoedegrens een gratis bril kunnen krijgen. En die zijn er ook heel blij mee!
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Hard gewerkt op de orthopedische werkplaats: kunstbenen !

4.8. De orthopedische werkplaats
Deze werkplaats wordt bemand door een orthopedisch technicus en een prothese technicus.
Recent is een derde technicus aangenomen.
2019
2020
Nieuwe hulpmiddelen
• orthotics (beenbeugels) voor Campuskinderen
22
13
• orthotics voor buitenkinderen
69
80
Reparaties
• orthotics voor Campuskinderen
29
27
• orthotics voor buitenkinderen
123
57
• prosthetic repairs buitenkinderen
10
Clientvolgsysteem
Het cliëntvolgsysteem is ‘in place’ en aanzienlijk verbeterd: de ouders krijgen een week van
tevoren bericht wanneer zij met hun kind verwacht worden voor controle/bijstellen van de
hulpmiddelen. De werkplaats werkt nauw samen met Mobility India, Bangalore.
4.9. De United Nations Convention for persons with a disability
Een van de zaken die geborgd moeten worden conform de Conventie is family life. De ervaring van
Friends Indeed na 12 jaar werken in het veld is als volgt:
• Op de Campus wonen de kinderen met een beperking die naar school kunnen en een kans
op werk hebben. Zij wonen niet bij hun ouders, maar ze wonen in een hechte community
en een huis met 10 andere kinderen en een ‘moeder’. Het familylife met de eigen ouders
wordt geborgd: door wekelijks bellen , vrij bezoek door de ouders en familie, ouderdagen
op school en de kinderen gaan alle vakanties en Indiase feestdagen naar het dorp
• In de dorpen wonen de meervoudig beperkte kinderen, voor wie onderwijs geen optie is.
Het enige wat het medische team voor hen kan doen is medische en sociale zorg verlenen.
Deze kinderen hebben 100% familylife met de eigen ouders
De trend in Nederland op dit moment is: kindertehuizen moeten zoveel mogelijk worden
afgeschaft en de kinderen moeten worden opgevangen en begeleid in de thuissituatie.
Friends Indeed zou deze discussie genuanceerder willen voeren voor kinderen met een beperking.
Wanneer een campus kleine woonunits heeft met een ‘dorpsleven’ en het family life met de
ouders is geborgd, dan kan men zich afvragen: welke kinderen zijn beter af?
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Het slopen van de oude keuken

En de nieuwe keuken!

SPECIAL: De renovatie van de keuken!
In 2020 was het dan zover: de renovatie van de keuken was aan de beurt. De voorbereidingen
begonnen al eind 2019, met het slopen van de oude keuken en het ontwerp. Want hoe richt je een
keuken in die 200.000 maaltijden per jaar verzorgt? De insteek was: een zeer hygiënische keuken,
conform de eisen des tijds die zeker 10 jaar meegaat. En hier hielpen de Indiase en Nederlandse
inzichten over keukeninrichting elkaar.
Het was een hele leuke tijd: eind 2019 zaten de Campusstaf en Anne Legeland dagenlang in de al
gesloopte keukenruimte op het kale zand met grote tekeningen en meetlinten. Het SWAP team
was er toen al om de buitenzijde van het gebouw en de eetzaal en de buitenzijde te schilderen en
keek af en toe ook mee. Ook waren er buitenbezoeken om een idee te krijgen van wat er mogelijk
was: van ziekenhuizen tot aan goede hotels in de stad tot aan eetkeukens van de overheid.
Op die tafel op het kale zand werden er op papier muurtjes uitgebroken en weer teruggezet, we
maakten ons druk om looproutes, wat voor soorten water en hoeveel kranen er boven de
gootsteen moesten komen (drie stuks: grijs water, gezuiverd water en warm water), hoe de
gekookte rijst af te gieten, zodanig dat dit water nog wel naar de koeien kon, het hergebruik van
het spoelwater van de groente voor de tuin, akkoord. Maar van de afwas: een twijfelgeval. En
hoeveel gaspitten? En kan de afzuiginstallatie nog worden schoongemaakt en hergebruikt?
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En niet te vergeten: hoeveel groente zou de tuin gaan opleveren en waar moest die groente
worden gewassen en opgeslagen? Hoeveel kratten en rekken moesten er komen? En waar moest
de rijstvoorraad en andere droge zaken? Het lukte om daar twee aparte ruimtes voor te maken. En
dan zou er voor het eerst een afwaskeuken komen met twee spoelbakken en verrijdbare rekken
voor de 200 borden. En waar moest de nieuwe waterzuiveringsinstallatie komen te staan? In de
oude toiletruimte of toch maar op het dak? En moest de kok nou werkelijk nog een extra ruimte
hebben voor zijn enorme pannen of konden die worden opgeslagen in rekken in de keuken?
En dan het snijden van de grote hoeveelheden groente. De vriendelijke strijd daarover is al
jarengaande. De keukenstaf zit het liefste gezellig met elkaar op de grond bij de open keukendeur.
Maar als Friends Indeed dat per se wil, vooruit dan maar, op een lage tafel. En straks: een grote
roestvrije tafel in het midden? Zou daaraan gewend kunnen worden en zou het comfortabel zijn?
En wat voor extra apparaten wil de keukenstaf? Een grinder? Wat is dat? En waar bergen we de
messen op? Graag achter slot en grendel? En is er nog geld voor een anti-musquito apparaat? En
– heel belangrijke vraag van de keukenstaf: mogen we een echte uitgiftebalie?
Friends Indeed leerde veel! O.a.:
• dat alle groente bij aankomst buiten de keuken gewassen moet worden en daarna pas
opgeslagen kan worden in de voorraadkamer. We zagen in een sjiek hotel zelfs een
speciale groentedroogtrommel (niet aangeschaft)
• dat er een aparte ruimte nodig is voor droge producten (rijst, bonen, etc) en een aparte
ruimte voor natte producten (alle groente)
• dat er in India keukenapparaten zijn waarvan het bestaan en de functie niet vermoed werd
• dat het verstandig is om in de vloeren watergoten te plaatsen in de keuken en in de
afwaskeuken
Er is nu een aparte buitenspoelruimte voor de groente, die opgeslagen wordt in een eigen ruimte,
zo ook de rijst etc. Er is een aparte afwaskeuken, met een aparte ruimte voor de grote pannen van
de kok en met een waterzuiveringsinstallatie op het dak! Er is grote groentesnijtafel in het midden
en een professionele uitgiftebalie tussen de eetzaal en de keuken. De keuken is klaar, zie het
aparte rapport.
Voor 2021 staat de de renovatie van de school op het programma alsmede het
administratiegebouw, de stafhuizen en de gastenverblijven. Vanwege corona zal hiermee later
gestart worden dan verwacht. Maar dan zijn we qua renovatie de hele Campus ‘rond’ en kan de
Campus er weer 10 jaar tegen!
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Bijna iedere middag rond een uur of vier: alle moeders tot hun grote genoegen een uurtje in de tuin

5. De Campus wordt duurzaam
5.1. De fondsenwerving voor de Campus
In 2008-2009 werd de Campus gebouwd door Nederlandse donoren. Zij namen ook de volledige
exploitatiekosten voor hun rekening in de periode 2010 – 2016. Vanaf 2017 is aan de lokale
partner, Association Saikorian (AS), gevraagd om ook zelf fondsen te werven, waartoe cursussen
zijn gegeven. Het is de Association Saikorian gelukt om in 2020 circa 40% van de jaarlijkse kosten
te werven. Daarmee feliciteren wij hen van harte! De ambitie is dat in 2021 circa 50% van de
fondsen in India wordt geworven en dat 50% uit Nederland blijft komen.
De Indiase donoren geven tot nu toe graag in natura. Dat varieert van lesmateriaal, rolstoelen, de
bouw van de koeienstal, straatverlichting tot het speech therapy centrum, gehoorapparaten,
computers, zelfs de wasmachine.
De volgende stap - er is nu vertrouwen - is aan hen te vragen ook in te stappen voor de
exploitatiekosten. Het afgelopen jaar hebben enkele bedrijven een kinderhuis met 12 kinderen
‘geadopteerd’. Als dat bij alle tien de huizen lukt, is dat een goede basis. In 2021 zal – als de 50/50
verdeling bestendig blijkt - aan de Nederlandse fondsen gevraagd worden om rechtstreeks te
doneren aan de Campus, waarbij Friends Indeed zal toezeggen de jaarlijkse monitoring te
verzorgen.

6. Controle en audit
Er zijn twee geldstromen op de Campus:
• Donaties uit Nederland op een aparte Foreign Currency (FCRA) rekening
• Donaties uit India - op een lokale rekening, alsmede donaties in natura
De Association Saikorian heeft een externe accountant die rapporteert conform het Indiase
kalenderjaar maart/maart. Friends Indeed is twee keer per jaar enige weken op de campus voor
besprekingen en monitoring en nodigt regelmatig mr. Suresj Kejriwal, accountant gespecialiseerd
in NGO’s, uit. Friends Indeed is vanwege corona in 2020 alleen in januari/februari 2020 op de
Campus geweest. De verwachting is dat de volgende reis in november 2021 zal zijn.
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Het AGP SWAP Team februari 2020; hard gewerkt en ook nog even naar de Taj Mahal

Even pauze en dan weer aan de slag, ook op het dak!

7. Bezoekers 2020
Vanwege corona kwamen er 2020 tot verdriet van de kinderen minder bezoekers dan normaal:
• Anne Legeland was in januari/februari gedurende 5 weken op de campus
• Het AGP SWAP team, bestaande uit: was circa 10 dagen op de Campus en schilderden de
buitenzijde van de eetzaal en de keuken, alsmede de eetzaal ook van binnen
In oktober 2020 is de Campus vanwege corona niet bezocht.

23

8. Focuspunten beleid 2021 – 2023
De Campus is een zich door-ontwikkelende organisatie. Er zijn maar weinig ‘cross-disability’
institutes, reden te meer om het goed te doen.
Hieronder volgen de focuspunten, geformuleerd samen met de lokale staf:
• De basisschool en het speciaal onderwijs
• Een sterke school
• Het toelaten van dagleerlingen, ook in het speciaal onderwijs
• Engels als 2e taal
• Ondersteuning door specialistische instituten voor het speciaal onderwijs
• Een leerlingvolgsysteem voor kinderen en jongeren op een vervolgopleiding
• Renovatie schoolgebouw en toiletten
• Studiefonds vervolgopleiding voor kinderen die de 8e of 10e klas afronden
• De jongerenopleidingen
• Certificering Campus als opleidingsinstituut
• Samenwerking met Youth4Jobs voor banen
• De opleiding tot tuinder versterken
• Een sterke secretaresseopleiding en plaatsing studenten bij een bedrijf
• Studiefonds voor jongeren om aan het werk te gaan
• Medisch centrum en ambulante zorg
• Een goed cliëntvolgsysteem voor 850 kinderen
• Verbetering Engels van de sociaal werkers, mede i.v.m. database
• Nog meer aandacht voor preventie: voorkomen is beter dan genezen
• Borging kennis op de orthopedische werkplaats
• Extra fysiotherapeut
• Kinderdorp
• Multidisciplinaire stafbijeenkomsten per kind en follow up system
• Voeding conform menu Greenfood Foundation blijven borgen
• Aparte woonruimte voor de jongeren in de buurt van het medisch centrum
• Kinderraad en Jongerenraad
• Vertrouwenspersoon voor meisjes en jongens
• Management en fondsenwerving
• Het duurzaam maken van de Campus
• Het versterken van het middenmanagement
• Capacity building stafleden
• Het versterken van de fondsenwerving
• Nadere samenwerking met de overheid en naburige bedrijven
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Opening van een waterzuiveringsinstallatie in Uddhanam

Opening van een van de waterzuiveringsinstallaties in Uddhanam

9. Waterzuiveringsinstallaties voor tien dorpen in Uddhanam
9.1. Een ernstige nierziekte in de streek Uddhanam
Friends Indeed had al in 2017 besloten om de focus uitsluitend te richten op de Campus en geen
andere programma’s meer te ontwikkelen, maar er gebeurde iets waar we geen ‘nee’ tegen
konden zeggen. In de streek Uddhanam op ongeveer 100 km ten noorden van Campus Challenge,
heerst een ernstige nierziekte. Sinds de jaren negentig zien de artsen hier een ongewone stijging
van het kreatinegehalte in het bloed van hun patiënten. Eerst werden de landarbeiders ziek en
overleden. Nu worden ook hun vrouwen en kinderen ziek en overlijden. Volgens de huidige
inzichten speelt het water een rol. In totaal zijn 120 dorpen getroffen met 255.2334 inwoners. Er
zijn ongeveer 75.000 mensen ziek. Zie op internet op de trefwoorden Uddhanam, kidney disease.
9.2. De bouw van de tien waterzuiveringsinstallaties
We begonnen dus toch maar, in samenwerking met Rotary. Friends Indeed heeft de fondsen
geworven voor 10 watergebouwen, het plaatsen van de installaties en het geven van drie
trainingen in de 10 dorpen. Rotaryclub Heemstede-Bennebroek heeft, via een Global Grant van de
internationale Rotary Foundation, de tien technische installaties gefinancierd. Inmiddels staat alles
er en 8 van de 10 installaties draaien goed. Bij twee zijn problemen; mogelijk moet er opnieuw
geboord worden naar water. Deze problemen worden in 2021, zodra corona het toelaat, opgelost.
Ook is in 2019 op verzoek van de lokale artsen de bevolking van de tien dorpen, 21.548 mensen,
getest en de uitkomst bleek dat in sommige dorpen 42% van de bevolking de ziekte heeft. Het plan
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was om na een jaar alle bewoners opnieuw te testen, om te kijken of schoon water van invloed is
op het ziekteverloop. Dit plan kon helaas niet worden uitgevoerd vanwege corona.
9.3. Het duurzaam maken van de waterzuiveringsinstallaties
Om dit programma alsnog duurzaam te maken zal in 2021 een technisch medewerker van Rotary
de installaties controleren en adviseren inzake de 2 installaties waar een probleem mee is, waarna
deze problemen zullen worden opgelost. Vervolgens zal een technisch medewerker van partner
Dharani 1 keer per maand, tot en met december 2021, de dorpen bezoeken voor het volgende:
• 10 installaties nalopen en in orde houden, trainingen op orde
• 10 maandelijkse vergadering met de 10 dorpscomite’s
• 10 Logboeken aanwezig: training, onderhoud, gebruik water, chemicaliën aanwezig
• 10 begrotingen, een spaarsysteem per maand op een bankrekening van het dorp

10.

Documentatie

De volgende documenten staan op de website of sturen we u graag toe:
• Jaarverslag Campus Challenge 2020 (Engels)
• Beleidsplan Friends Indeed 2020 - 2022
• Greenfood Foundation verslag 2019
• Verslag renovatie keuken 2021
• Uddhanam concept eindverslag begin 2021
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11.

Dank aan onze donateurs!

Het schrijven van een jaarverslag is altijd een moment van reflectie. Het jaar 2020 zal altijd in ons
aller herinnering blijven als het 1e corona jaar, waarvan de Campusstaf 7 maanden voor de
kinderen moest zorgen terwijl de Campus dicht was. Dat had z’n impact op het werk voor de
kinderen en ook in het waterzuiveringsprogramma. Maar dat halen we in. Friends Indeed en
partner Association Saikorian zorgen samen dat de Campus duurzaam worden. En samen met
partner Dharani en Rotary zal dat ook gebeuren bij het waterprogramma.
Gelukkig gebeurden er ook heel veel goede dingen: alle kinderen en stafleden bleven gezond, de
keuken werd gerenoveerd, de vergunning als Special Education Institute kwam af, en er werden
bergen werk verzet gedurende de coronaperiode aan de weg, op de Campus en in het veld.
Ook dit bijzondere jaar konden we alleen maar draaien met uw hulp. Heel veel dank, nogmaals,
voor de gezamenlijk gedeelde goede zorgen en aandacht voor de kinderen ook in coronatijd. En
van harte welkom! Om samen de Campus verder te ontwikkelen en de kinderen die er wonen
een stap verder te brengen!
Veel mensen kunnen niet wachten tot corona voorbij is en er weer gereisd kan worden! En we
krijgen vragen of – zodra corona het toelaat – er klussen zijn op de Campus. Jazeker!
Wie wil er – zodra corona het toelaat - gastlessen Engels verzorgen op de secretaresseopleiding?
Of extra fysiotherapie geven? Meedraaien in de multidisciplinaire kind besprekingen, de dossiers
naar een hoger niveau brengen? Muziekles geven en/off in de tuin te werken? De producten op
het naaiatelier een stap verder te brengen? Van harte welkom!
Namens het bestuur van Friends Indeed,
Anne Legeland, directeur
16.09.21
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