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1 Movendi Foundation 

1.1 Introductie 

Movendi Foundation (Movendi) is opgericht in september 2005 na afloop van een 
project dat de huidige bestuursleden in India hebben uitgevoerd; Indiaproject2003. 
 
In mei 2002 is het idee ontstaan om dit project in India op te starten. De heer Azad 
Khan, bestuurslid van de stichting Friends Indeed (www.friendsindeed.nl), liet een 
film zien van het Maharshi Sambamurthy Institute (MSI), een tehuis voor meisjes 
met Polio in Kakinada, India. Deze film vormde de inspiratie voor Indiaproject2003. 
 
Met de hulp van sponsors is vervolgens een duurzaam project tot stand gekomen ten 
behoeve van het MSI. Gedurende een periode van 6 maanden is ter plaatse een 
werkplaats ingericht en zijn verschillende hulpmiddelen ontworpen en vervaardigd. 

Daarnaast is er een cursus aan locale technici en therapeuten gegeven over het 
ontwikkelen van producten voor mensen met een handicap. 
 

Een kort overzicht van de resultaten van Indiaproject2003: 
• Opzetten en inrichten van een werkplaats binnen het MSI. 
• Opleiden 5 lokale technici op het gebied van het ontwikkelen van hulpmiddelen 

voor mensen met een handicap. Een van de studenten is na afloop van de cursus 
door het MSI aangesteld als hoofd van de werkplaats. 

• Ontwerpen en vervaardigen van de SARdyna, een mobiliteitshulpmiddel voor 
meisjes binnen het MSI die zich kruipend voortbewogen. 

• Ontwerpen en vervaardigen van de Tiger Trike; een handaangedreven driewieler. 

• Verbeteren van de fysiotherapieruimte. 

• Verbeteren van beenbeugels. 
• Realiseren van verschillende aanpassingen aan het gebouw van het MSI: 

steunbeugels in de toiletruimtes, verbetering van de begaanbaarheid van het 
terrein, trapleuningen. 

 

Meer informatie over dit project is te vinden op onze website: 
www.movendifoundation.org. 
 

In september 2005 is de stichting Movendi Foundation opgericht. Movendi is Latijn 
voor “van het bewegen”. Een toepasselijke naam aangezien wij, bewogen door wat 
we tijdens ons project in India hebben gezien, besloten ons in te blijven zetten voor 

mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Deze naam is gekozen omdat wij 
ons in willen zetten voor de bewegingsmogelijkheden van mensen met een handicap. 

1.2 Doelstelling 

Movendi heeft tot doel de leefomstandigheden van mensen met een lichamelijke 
handicap te verbeteren, waar ook ter wereld. De aandacht wordt vooral gericht op 
die landen en bevolkingsgroepen, waar een duidelijke vraag is naar 
ontwikkelingshulp op het gebied van revalidatie. Dit doel wordt nagestreefd door 

projecten op te starten en te begeleiden waarbij met behulp van locale middelen en 
krachten tot oplossingen wordt gekomen. 
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Duurzaamheid van de hulp wordt nagestreefd door binnen de projecten de nadruk 
op het overbrengen van kennis te leggen. Movendi Foundation verzorgt toegespitste, 

korte cursussen waar locale therapeuten en technici aan deelnemen. 

1.3 Bestuursleden 

Het bestuur van Movendi Foundation bestaat uit de volgende personen: 
 
Esther Blom      voorzitter 
Jan Willem de Joode     secretaris 
Annelies Verheij     penningmeester 

Girolanda Costa Ramos    lid  
Tom Kalkman      lid 

1.4 Contactgegevens 

Stichting Movendi Foundation 

Van Naeltwijckstraat 74 
2274 PC Voorburg 
info@movendifoundation.org  

www.movendifoundation.org 

1.5 Bankgegevens 

Giro 3034 ten name van Movendi Foundation te Pijnacker. 
De codes voor internationaal betalingsverkeer zijn als volgt: 
Iban: NL54PSTB0000003034  
BIC: PSTBNL21 

1.6 Kamer van Koophandel 

Movendi Foundation is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder 

nummer: 27280798. 

1.7 Belastingdienst 

Movendi Foundation is bij de belastingdienst geregistreerd als “algemeen nut 
beogende instelling”. Movendi Foundation kan hierdoor gebruik maken van een 
vrijstelling voor het schenkings- en successierecht. Giften aan Movendi Foundation 
zijn onder voorwaarde aftrekbaar van de inkomensbelasting. 
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2 Fietsen voor meisjes van het MSI 

 
Het Maharshi Sambamurthy Institute (MSI) in Kakinada, India, is een tehuis voor 
meisjes met een lichamelijke handicap. Tijdens Indiaproject2003 zijn onder andere 

Tiger Trikes voor de meisjes in dit tehuis vervaardigd, hand aangedreven fietsen (zie 
onderstaande foto).  

 
De meisjes van het MSI, die door de gevolgen van 
polio niet meer kunnen lopen, hebben na het 

afronden van hun opleiding in het MSI een groot 
probleem met re-integratie in de samenleving. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt doordat zij minder 

mobiel zijn. Voor vervoer naar werk of naar een 
opleidingsinstituut zijn de meisjes vaak afhankelijk 
van anderen. 

 
Om deze meisjes een betere kans te geven in de 
samenleving heeft Prasadarao (de student die 
tijdens Indiaproject2003 werd opgeleid en nu hoofd 
van de werkplaats is), in opdracht van Movendi, 
voor de meisjes die dit jaar het MSI verlaten een 
Tiger Trike vervaardigd.  
 

Het mes sneed aan twee kanten bij deze opdracht: 
De meisjes kregen de mogelijkheid om zelfstandig 
naar het werk of naar een opleidingsinstituut te 

gaan en Prasadarao kreeg een goede gelegenheid 
om de opgedane kennis in praktijk te brengen.  
 
De Tiger Trikes stonden aan het eind van het 
schooljaar klaar voor de schoolverlaters (zie 
foto). 
 
 

De Tiger Trike door Movendi 
vervaardigd 

Tiger Trikes door Prasadarao 
vervaardigd 
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3 Projecten voor en door stagiaires en vrijwilligers 

3.1 Inleiding 

Movendi biedt mensen de mogelijkheid zich te verdiepen in een andere cultuur en 
zich in te zetten voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Eenieder die 
zich op een bepaalde manier bezig houdt met het menselijk bewegen en/of de 
menselijke revalidatie en zich kunnen vinden in onze doelstelling, is bij Movendi 
welkom. 
 
Voor het uitvoeren van projecten wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten 
voor stagiaires en projecten voor (afgestudeerde) vrijwilligers. Afhankelijk van de 
locatie van het project, de begeleiding ter plaatse en de inhoud van het project, 
wordt bepaald in welke categorie het project valt. 

3.2 Selectie procedure 

Movendi selecteert stagiaires en vrijwilligers op basis van ingezonden 
motivatiebrieven met CV. Indien deze daar aanleiding toe geven worden er 

vervolgens mondelinge sollicitatiegesprekken gevoerd. Wanneer Movendi het idee 
heeft dat de stagiaire of vrijwilliger “op zijn plek” zal zijn binnen een project, kan het 
voorbereidingstraject worden gestart.  

3.3 Voorbereidingsfase 

Tijdens deze voorbereidingstijd zal de stagiaire of vrijwilliger zich met hulp van 
Movendi op zowel de inhoud van de opdracht als de situatie ter plaatse 
voorbereiden. Daarnaast zal de stagiaire of vrijwilliger een sponsorplan opstellen en 
actief meewerken aan het werven van fondsen. Hierdoor zal deze zeer betrokken zijn 
bij zijn of haar project en met een gedegen voorbereiding naar de projectlocatie 

kunnen vertrekken.  

3.4 Projectfase 

Movendi zorgt ervoor dat er tijdens het project locale begeleiding aanwezig is. 
Tijdens het uitvoeren van het project zal Movendi op afstand voor begeleiding 
zorgen. 

3.5 Afsluitende fase 

Na afloop van het project volgt zowel een mondelinge als een schriftelijke 
eindevaluatie. Op aanvraag van sponsors kunnen eindpresentaties worden verzorgd. 

3.6 Financiering 

De financiering van een project is afhankelijk van de categorie waar het project in 
valt. Bij stageprojecten worden door Movendi de daadwerkelijke projectkosten 
gefinancierd, zoals kosten voor materialen die nodig zijn voor het maken van 
hulpmiddelen of het (her)inrichten van een werkplaats etc. Mochten de stagiaires 

bereid zijn om fondsen te werven voor de overige kosten, dan begeleidt Movendi het 
wervingsproces. Voor projecten met gekwalificeerde vrijwilligers staat Movendi 
Foundation garant voor de totale financiering. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat 
hij of zij actief naar fondsen zoekt om de kosten te dekken. Hieronder vallen kosten 
voor tickets, verzekeringen en kost en inwoning etc.  
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De projecten van 2005 zijn geslaagd. Movendi kan met een zeer tevreden gevoel 
terug kijken op afgelopen jaar. Volgend jaar streeft Movendi er naar meer nieuwe 

projecten, ook op nieuwe locaties, te kunnen gaan opzetten. 
 
 



Movendi Foundation 

 
 
 

 11 

Methode voor gebruikersevaluatie van de 
Sardyna 

4 Stageprojecten  

 
Dankzij nauwe samenwerking met zowel de TU Delft als de Haagse Hogeschool is 
het mogelijk geweest in 2005 twee stageprojecten te organiseren. Dit hopen we in 

de toekomst te kunnen voortzetten. Daarnaast sluiten we niet uit dat er ook met 
andere universiteiten en beroepsopleidingen samengewerkt kan worden. 

Onderstaand vindt u een omschrijving van de twee stageprojecten die in 2005 onder 
begeleiding van Movendi zijn uitgevoerd in het MSI kindertehuis te Kakinada, India. 

4.1 Stagiaires Industrieel Ontwerpen en Werktuigbouwkunde 

4.1.1 Achtergrond 

Op 28 juni 2005 zijn Ivo Schoemaker en Puck Anouk van de Bovenkamp als eerste 
stagegroep naar India vertrokken. Ivo is bezig met de opleiding Werktuigbouwkunde 

– Medical Instrumentation aan de TU Delft en Puck is zowel bezig met de studie 
Bewegingswetenschappen aan de VU als met de studie Industrieel ontwerpen aan de 
TU Delft. 

4.1.2 Doel 

Het eerste doel van dit project was het verbeteren van de SARdyna, een 
mobiliteitshulpmiddel voor meisjes binnen het MSI die zich kruipend voortbewogen. 
De eerste versie van de SARdyna was ontworpen tijdens Indiaproject2003. Door de 

multidisciplinaire achtergrond van Ivo en Puck kon het bestaande ontwerp op zowel 
technisch, als ergonomisch en marketing gebied verbeterd worden.  
Het tweede doel van dit project was het nieuwe ontwerp zodanig vast te leggen, dat 
het in de toekomst eventueel op grotere schaal geproduceerd kan worden. 

4.1.3 Resultaten 

SARdyna 
Omdat de meisjes van het MSI slecht Engels 

spreken, was het moeilijk direct van de gebruikers 
van de SARdyna te horen wat er aan het bestaande 
ontwerp verbeterd kon worden. Aan de hand van 
een speelse maar zeer ingenieuze 
gebruikersevaluatie zijn Ivo en Puck erachter 
gekomen wat er volgens de meisjes van het MSI te 
verbeteren viel. Daarnaast hebben Puck en Ivo de 
SARdyna zelf kritisch bekeken. 
 
De SARdyna is op de volgende punten verbeterd: 
• Er is een rugleuning gemaakt, ter verbetering van comfort en stabiliteit. 

• De eenzijdige wielophanging is vervangen door een dubbelzijdige wielophanging 
waardoor het product duurzamer wordt en tevens eenvoudiger te vervaardigen. 

• De zitting is gemaakt van een duurzaam gevlochten kunststof, een lokaal 
product. Dit materiaal is beter bestand tegen het vochtige klimaat dan het hout 
van de zitting van de eerste versie. 
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Verbeteringen aan het MSI 
-Toiletbeugels opgehangen 
-Trapleuningen geplaatst 
 

Het oude model, de 
Sardyna Het nieuwe model, de Bandi 

Bouwtekening Bandi 

Het vernieuwde product heeft ook een nieuwe naam: de Bandi. Movendi is zeer 
tevreden over de Bandi en de bijbehorende technische tekeningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
In en om MSI 
Puck en Ivo hebben zich ook bezig gehouden met het 

verbeteren van de inrichting van het MSI en de 
werkplaats. In het tehuis zijn beugels opgehangen in 
de toiletten en langs de trappen. Omdat de werkplaats 

zal worden verplaatst naar een ander gebouw is er een 
plan gemaakt voor de indeling van deze nieuwe 
werkplaats. Hierbij is onder andere aandacht besteed 

aan de ergonomie. 
 

Verder is er voorwerk gedaan voor een volgende 
stagegroep. Er is een analyse gedaan naar het water 
ophaal systeem van de waterput. Dit zal drastisch 

verbeterd moeten worden. 
 
Voor de kinderen die toch regelmatig moeten kruipen is 

in samenwerking met de stagiaires 
Bewegingstechnologie een clip ontworpen die de rok 
omhoog houdt. Meer hierover in de beschrijving van de 

stagiaires Bewegingstechnologie. 
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4.2 Stagiaires Bewegingstechnologie 

4.2.1 Achtergrond 

In september 2005 is een tweede groep stagiaires naar Kakinada vertrokken. Deze 

groep bestond uit vier derdejaars studenten Bewegingstechnologie van de Haagse 
Hogeschool, Alke van Veelen, Willemijn Draijer, Eva Essers en Marije Bruggink.  

4.2.2 Doel 

Dit project had twee doelen. Het eerste doel was te onderzoeken op welke punten 
het huidige ontwerp van de “Tiger Trike”, een handaangedreven driewieler, 
verbeterd kon worden.  
Het tweede doel van dit project was het ontwerp van de huidige Tiger Trike zodanig 
vast te leggen, dat het in de toekomst eventueel op grotere schaal geproduceerd kan 
worden.  

4.2.3 Resultaten 

Tiger Trike 

In nauwe samenwerking met het lokale hoofd van de werkplaats (Prasadarao) en 
aan de hand van gebruikersevaluaties zijn de stagiaires bezig geweest met het 
optimaliseren van het ontwerp van de Tiger Trike. Er heeft een verbetering 

plaatsgevonden ten aanzien van de benodigde aandrijfkracht. Deze is met 18% 
verminderd! Daarnaast is de positie van de aandrijving en de rem verbeterd en is de 
instapruimte groter geworden. Met behulp van het softwareprogramma Solid Works 
zijn tekeningen van het ontwerp gemaakt.  
 
Waterput 
In samenwerking met de voorgaande stagegroep is geconstateerd dat het 
ophaalsysteem van de waterput niet goed was. De groepen hebben het oude 

systeem omgebouwd naar een nieuw, veilig en praktisch systeem om water uit de 
put te halen.  

 

Oude systeem van 
water ophalen  

Nieuw systeem Nieuwe waterput in 
aanbouw 
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Bewoonster met rok in haar mond om te kunnen 
kruipen Simpele oplossing doet zijn werk! 

Kniebeschermers 
Omdat het MSI niet overal toegankelijk is voor de SARdyna en/of de Bandi, bewogen 

de meisjes zich op bepaalde stukken nog kruipend voort over het beton. Een aantal 
gebruikte daarbij kniebeschermers. Deze kniebeschermers pasten echter in veel 
gevallen niet en bleven (mede daardoor) niet goed zitten. 
 
Genoeg aanleiding om de bestaande kniebeschermers te verbeteren. De nieuwe 
kniebeschermers werden ontworpen, gemaakt en direct in praktijk gebracht. De 
nieuwe kniebeschermers passen beter.  
 
 
 
 

 
 

   

   
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rokophouder 
Het tweede probleem dat optrad tijdens kruipen, was dat de rok in de weg zit. Deze 

moet omhoog gehouden worden wat (uit gewoonte) met de mond gedaan wordt, 
(zie foto). In samenwerking met Puck en Ivo, de stagiaires van de TU Delft, is nu 
een handig hulpmiddel ontworpen dat de rok van de grond houdt.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nieuwe kniebeschermer Oude kniebeschermer 
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5 Vrijwilligers fysiotherapie 

In september hebben Geeke de Boer en Saskia Knol, twee afgestudeerde 

fysiotherapeuten, zich aangemeld bij Movendi. Tijdens Indiaproject2003 was 
geconstateerd dat er in MSI verbeteringen nodig waren op het gebied van 

fysiotherapie. Movendi was dan ook zeer verheugd dat nu ook de expertise van 
fysiotherapeuten ingezet kon worden om haar doelen na te streven. 

5.1 Achtergrond en Motivatie 

De motivatie van Geeke en Saskia om dit werk te gaan doen is dat zij graag met 
revaliderende kinderen werken. Zij zijn van mening dat door een juiste 
behandelmethode de meisjes in het MSI huis meer vooruitgang zouden kunnen 
maken.  

5.2 Doel 

Het streven is de volgende doelen binnen 4 maanden te halen: 

• Het overdragen van actuele fysiotherapeutische kennis door middel van 
workshops voor de lokale fysiotherapeut(en).  

• Inventarisatie van de effectiviteit van de huidige fysiotherapie. Uitwisselen van 
ideeën betreffende fysiotherapeutische interventies.  

• Het maken van een handleiding waarin de basisprincipes staan beschreven van 

het werken met poliopatiënten, als fysiotherapeut.  
• Het opstellen van een behandelplan waardoor de meisjes meer vooruitgang 

kunnen maken. 

• Het creëren van een optimaal fysiotherapeutisch klimaat voor de kinderen in het 
MSI. Signaleren van af-/aanwezige fysiotherapeutische middelen.  

5.3 Resultaten 
Saskia en Geeke zullen eind maart 2006 terugkeren. Hier de voorlopige evaluatie: 
 
De fysiotherapie/ oefenzaal is sterk verbeterd. Toestellen met gebreken zijn 

gerepareerd, en beter opgesteld. De ruimte is nu veiliger, functioneler en prettiger 
ingedeeld. Zowel de fysiotherapeut als de meisjes hebben meer ruimte. 
 
In samenwerking met de lokale fysiotherapeut is een Patient Chart opgezet, een 
patiënten status waar per patiënt kan worden vastgelegd hoe de behandeling vordert 

en waar tijdens het uitvoeren van onderzoek op gelet moet worden. Alle meisjes die 
fysiotherapie nodig hebben, zijn onderzocht op bewegingsbeperkingen. Staan, de 
balans en het (trap)lopen zijn geanalyseerd. Om de Patient Chart toe te lichten is 

een handleiding geschreven, zodat de lokale fysiotherapeut hiermee in de toekomst 
kan blijven werken. 
Op dit moment wordt de aandacht gericht op het overbrengen van kennis en het 

verbeteren van de behandelmethode voor de meisjes van het MSI. De resultaten  
van het volledige project zullen te lezen zijn in het jaarverslag van 2006. 
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6 Projecten Ghana 

 
Esther Blom heeft in november 2005 samen met stichting Orion (Orthopedie en 

Revalidatie in Ontwikkelingslanden, www.stichtingorion.nl) een rondreis van twee 
weken door Ghana gemaakt. Het doel van deze reis was het inventariseren van de 

mogelijkheden voor nieuw op te zetten projecten door Movendi Foundation. De 
belangrijkste vraag was of de expertise van Movendi een aanvulling zou zijn op de 
lopende projecten van stichting Orion. Er zijn vele gezondheidszorgprojecten bezocht 

zoals ziekenhuizen, scholen en tehuizen voor mensen met een handicap, 
werkplaatsen etc.  
 

Na afloop van deze reis zijn twee concrete ideeën voor projecten tot stand gekomen.  
 
Het eerste project betreft een 

stageproject voor studenten Industrieel 
Ontwerpen van de Technische 
Universiteit Delft. Zij zullen de 
werkzaamheden richten op Mak-D, een 
werkplaats in de omgeving van de 
hoofdstad Accra. Deze werkplaats van 
Dhr. Michael Amewornu is een 
eenvoudige doch functionele werkplaats 

waar sinds 1982 hulpmiddelen voor 
gehandicapten worden vervaardigd. De 
meest gemaakte producten zijn tricycles 

en rolstoelen. In de eerste jaren werden 
deze activiteiten financieel ondersteund door een missionaris. Momenteel worden de 
projecten voor arme gehandicapten ondersteund door het Liliane Fonds, maar 
worden er naast enkele tricycles per jaar vooral veel hekwerken en kookstellen 
geconstrueerd. Michael Amewornu gaf aan dat hij meer wilde betekenen voor 
mensen met een handicap maar niet wist hoe hij dit kon organiseren. Deze 
hulpvraag werd na het persoonlijke gesprek ook schriftelijk bevestigd in een 
schrijven aan Movendi. 
 
Op dit moment is besloten een groep studenten in te zetten. Vier enthousiaste 
studenten reizen begin maart 2006 af naar Ghana om een bedrijfskundige opdracht 

uit te voeren. De groep zal, samen met Michael Amewornu, onderzoeken hoe de 
werkzaamheden van Mak-D weer meer op mensen met een handicap gericht kunnen 
worden. De uitdaging is om dit voor elkaar te krijgen zonder Mak-D hierbij financieel 
afhankelijk te maken van locale subsidies en hulporganisaties. 
 
Het tweede project wordt een project zoals Indiaproject2003. In Nkoranza is een 
tehuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen bezocht waar een grote behoefte 
bleek aan hulpmiddelen, kennis over hoe deze hulpmiddelen te vervaardigen en 
kennis op het gebied van fysiotherapie. Er wordt een team samengesteld bestaande 
uit technische ontwerpers en fysiotherapeuten. In de loop van 2006 zal dit team het 
project vormgeven.  
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7 Financieel Overzicht 

 
In een overzicht zijn hier de belangrijkste financiële zaken binnen de Movendi 

weergegeven over het jaar 2005. 

 
Balans per 31 december 2005 (in euro’s) 

 

  
 

Activa 31-12-2005 31-12-2004 

   

Giro zakelijk  2.332 2.427 

Kapitaal rekening 12.650 13.000 

Totaal 14.982 15.427 

   

Passiva 31-12-2005 31-12-2004 

   

Eigen vermogen 14.982 15.427 

Schulden - - 

Totaal 14.982 15.427 
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Staat van baten en lasten 2005 (in euro’s) 
 

 Werkelijk 
2005 

begroting 
2005 

**werkelijk 
2004 

    

Fondsenwerving    

Baten uit eigen 
fondsenwerving 

   

Donaties, giften en schenkingen    

Algemeen 1.110 700 - 

Vrijwilligers projecten    
     Indiaproject 2003 - - 5.350 
     Fysiotherapieproject  2.485 *5.556 - 

Stage projecten    
     Bewegingstechnologieproject  - 300 - 
     IO/ Werktuigbouwkundeproject - 300 - 

Ontvangen rente 150 100 - 

Kosten uit eigen 
fondsenwerving 

   

Representatiekosten 98 100 169 

Resultaten uit eigen 
fondsenwerving 

3.647 6.856 5.181 

    

Bestedingen    

Hulpverlening buitenland    

Algemeen 283 300 192 

Vrijwilligers projecten    
    Indiaproject 2003    
        Assurantie kosten 91 - 162 
        Reis & verblijfskosten - - 895 
        Kosten lesprogramma - - 43 
        Kosten hulpmiddelen - - 251 
     Fysiotherapieproject    
        Reis & voorbereidingskosten 1.888 2.000 - 
        Voorschot 1.000 *3.556 - 

Stage projecten    
        Materiaal kosten 548 600 - 

Uitvoeringskosten    
     Oprichting Stichting 241 300 - 
     Overige kosten 41 100 - 

Totaal bestedingen 4.092 6.856 1.543 

 

Exploitatie resultaat 
Is toegevoegd/onttrokken aan 

besteedbaar vermogen: - 445 0 3.638 
* Dit bedrag is begroot voor het hele project. Aangezien dit project ook over het jaar 
2006 loopt  volgt volgend jaar de eindafrekening. 

** In het jaar 2004 was Movendi Foundation nog niet opgericht. Dit is een overzicht van 
de overlopende fondsen en kosten van Indiaproject 2003. 
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8 Plannen voor 2006 

 
Dit eerste jaar als stichting is voor Movendi een zeer leerzaam en constructief jaar 
geweest. Twee projecten zijn succesvol afgerond en een derde project loopt nog. 

 
Het is een mooie ervaring geweest om te zien met welk enthousiasme de vrijwilligers 

en stagiaires zich bij ons hebben gemeld en met hoeveel toewijding de projecten zijn 
uitgevoerd. Onderstaand vindt u een overzicht van de projecten die Movendi in 2006 
graag zou willen uitvoeren. 

 
 
India 

De twee stage groepen hebben in 2005 de belangrijkste aandachtspunten in het MSI 
aangepakt. Toch blijft de situatie in het opvanghuis constant in beweging en 
daarmee blijven er verbeteringspunten bestaan. Movendi probeert zoveel mogelijk 

duurzame oplossingen te vinden en zoveel mogelijk onafhankelijkheid te 
bewerkstelligen. De stichting hoopt op een gegeven moment meer afstand te kunnen 
nemen van het opvanghuis. 
 
In 2006 zal vanuit het opvanghuis een duidelijke hulpvraag moeten komen voordat 
we een nieuwe groep gaan samenstellen om naar Kakinada te sturen. We hebben 
het vertrouwen dat de opgeleide werkplaatsmedewerker de meeste hulpmiddelen 
onderhoudt en de verbeteringen zelf kan uitvoeren. In de komende jaren zullen we 

overwegen in hoeverre wij het initiatief nemen of de vraag afwachten voor hulp 
vanuit het MSI. 
 

Verder zal Movendi al haar aandacht aan het verdere verloop van de fysiotherapie 
project in Kakinada besteden. In maart hopen we een eindevaluatie uit te voeren om 
te kijken in hoeverre de fysiotherapeutische behandelingen verbeterd zijn.  
Na de eindevaluatie zal in overleg met de vrijwilligers en de medewerkers van het 
opvanghuis besloten worden of een vervolgproject noodzakelijk is. 
 
Ghana 
In 2006 zal Movendi zich naast India ook gaan richten op Ghana. Het eerste 
oriënterende bezoek heeft vele ideeën en mogelijkheden voor nieuwe projecten 
opgeleverd. Het is duidelijk dat er ook in dit land veel werk te doen is als het gaat 
om zorg voor mensen met een handicap. 

Aan verschillende instanties is kenbaar gemaakt wat Movendi voor hen zou kunnen 
betekenen. We laten het initiatief aan de instanties over om werkelijk gebruik te 
maken van onze diensten en expertise. 
Dit besluit is gemaakt omdat er in Ghana al veel ontwikkelingswerk uitgevoerd wordt. 
Zoals duidelijk werd tijdens het bezoek zijn er meerdere projecten opgestart door 
andere stichtingen, maar deze zijn op een gegeven moment stil komen te liggen. Het 
zal voor ons een uitdaging zijn om deze projecten op te pakken en structurele 
verbetering aan te brengen. Het is daarbij erg belangrijk dat alle betrokkenen 
gemotiveerd zijn om mee te werken en geloven in een duurzame verbetering. 
 
Een belangrijke opdracht zal zijn het vinden van geschikte vrijwilligers en stagiaires 
voor de projecten in Ghana. 
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Op dit moment hebben al vier TU-studenten zich aangemeld voor het project in 
Accra. 

Er zal actief worden gezocht naar geschikte vrijwilligers of stagiaires voor het 
kindertehuis in Nkoranza. 
 
Mochten andere instellingen in Ghana zich nog gaan aanmelden bij ons dan zullen 
wij op dezelfde wijze gaan zoeken naar geschikte vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 


