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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 lokale 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 lokale middelen en 
krachten tot oplossingen wordt gekomen. 
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Duurzaamheid van de hulp wordt nagestreefd door binnen de projecten de nadruk te 
leggen op het overbrengen van kennis. Movendi Foundation verzorgt toegespitste, 
korte cursussen waar lokale 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 Projecten voor en door stagiaires en vrijwilligers 

2.1 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 kan 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. 

2.2 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.  

2.3 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.  

2.4 Projectfase 

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

2.5 Afsluitende fase 

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

2.6 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 2006 zijn geslaagd. Movendi kan met een zeer tevreden gevoel 
terug kijken op afgelopen jaar. Volgend jaar streeft Movendi er naar meer vervolg 
projecten en nieuwe projecten, ook op nieuwe locaties, te kunnen gaan opzetten. 
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Het bord buiten Mak-D Metal Works 

3 Stageprojecten  

 
Dankzij nauwe samenwerking met de TU Delft is het mogelijk geweest in 2006 
wederom een geslaagd stageproject te organiseren. Deze goede samenwerking 
hopen we in de toekomst te kunnen voortzetten. Daarnaast streven we ernaar ook 
samenwerkingsverbanden met andere universiteiten en beroepsopleidingen op te 
starten. Onderstaand vindt u een omschrijving van het stageproject dat in 2006 
onder begeleiding van Movendi is uitgevoerd in samenwerking met MAK-D Metal 
Works te Madina, Ghana. 

3.1 Project Ghana Moves 

3.1.1 Achtergrond 

In november 2005 heeft Movendi de kans 
gekregen om zich te oriënteren in Ghana. 
Esther Blom (voorzitter Movendi) heeft samen 
met stichting Orion (zie www.stichtingorion.nl) 
twee weken in Ghana rondgetrokken en heeft 
revalidatiecentra, ziekenhuizen, scholen, 
tehuizen en werkplaatsen bezocht. Een van de 
werkplaatsen die zij bezocht was de MAK-D 
Metal Works. In deze werkplaats van Dhr. 
Michael Amewornu werden vroeger 
hulpmiddelen voor gehandicapten gefabriceerd. 
Door tekort aan financiën heeft het 
metaalbedrijf te maken met een afnemende productie en worden er nu voornamelijk 
nog hekwerken gemaakt. Movendi besloot om in samenwerking met MAK-D Metal 
Works het project Ghana Moves op te zetten. Het project team bestaat uit 4 
enthousiaste Industrieel Ontwerpen studenten: Imke Schepers, Sietse Cieraad, 
Rutger Bonsel en Stephanie Reintjens. Zij vertrokken 1 maart 2006 voor 3 maanden 
naar Ghana. 

3.1.2 Doel 

Het doel van het project was voor 
MAK-D een nieuw mobiliteitsmiddel 
voor gehandicapten te ontwikkelen dat 
met lokale middelen gemaakt kan 
worden en onder de lokale 
omstandigheden gebruikt kan worden. 
Het tweede doel was dat er voor de 
subsidieafhankelijke ondernemer een 
bedrijfsplan wordt opgezet en een 
marktverkenning wordt gedaan. Dit 
zal ervoor zorgen dat de werkplaats 
ook na vertrek een continue productie 
van mobiliteitshulpmiddelen kan 
blijven waarborgen. 
 

Gehandicapte verkoper aan het werk 
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3.1.3 Resultaten 

De stagiaires zijn begonnen met een strategische onderzoek op het gebied van 
productontwikkeling tot en met marktimplementatie en alle tussenliggende 
processen. 
Het onderzoek wees uit dat er erg veel bedrijfjes waren die ongeveer hetzelfde 
produceerde, maar dat MAK-D in zijn directe omgeving een competitief voordeel had 
in het maken van producten met wielen, zoals goederen- en bakfietsen en 
mobiliteitshulpmiddelen voor gehandicapten. Een andere zeer opvallende trend was 
de levendigheid van de straathandel in Ghana, het grootste deel van de Ghanese 
bevolking vindt zijn beroep in het verkopen van producten op straat.  
 
Mobiliteitshulpmiddel 

Bovenstaande constateringen hebben het team op het idee gebracht om een product 
te ontwikkelen dat de gehandicapten de kans biedt om deel te nemen aan de 
straathandel en zodoende weer sociaal betrokken te zijn bij de gemeenschap: een 
handaangedreven tricycle. Er zijn twee verschillende prototypes gemaakt en getest. 
Het meest bruikbare concept is verder ontwikkeld en getest door gehandicapten van 
“the Ghana Society of Phyically Disabled”. Zowel de gehandicapten als de 
omstanders reageerden positief. De gehandicapten waren blij uiteindelijk werk te 
kunnen doen dat hun niet-gehandicapte vrienden ook deden; en de omstanders 
kochten daadwerkelijk producten en prezen het initiatief om het bedelen een halt toe 
te roepen.  
 
 
Samenwerking met FanMilk 
Tijdens de testfase is dit concept bij meerdere 
multinationals gepresenteerd. Uiteindelijk besloot 
Fanmilk, fabrikant van voorverpakt ijs en yoghurt, het 
idee daadwerkelijk te adopteren. Fanmilk verkrijgt 
hiermee een nieuw distributiekanaal om ijs te verkopen 
en profileert zich als bedrijf wat maatschappelijk 
verantwoord onderneemt. Voor de implementatie van 
het idee zijn er 3 extra modellen gemaakt. Eind juni 
2006 is een pilot-project opgestart waarin 3 
gehandicapten ijs op straat verkopen, iets dat hopelijk 
zal resulteren in een goede ijsomzet voor FanMilk, 
nieuwe orders voor MAK-D en meer gehandicapten die 
de kans krijgen om een respectvolle baan uit te 
oefenen! 
 

Tricycle van FanMilk 
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4 Projecten Vrijwilligers 
 
Ook dit jaar hebben verschillende afgestudeerde vrijwilligers zich gemeld om, in 
samenwerking met Movendi Foundation, zich in te zetten voor mensen met een 
lichamelijke handicap in ontwikkelingslanden. Met deze vrijwilligers kon Movendi 
Foundation een nieuw project starten in Ghana met een multidisciplinair projectteam. 
Onderstaand vindt u een omschrijving van de afronding van het in 2005 gestarte 
vrijwilligersproject in Kakinada, India. En van het nieuwe vrijwilligersproject in 
Nkoranza, Ghana. 
 

4.1 Project Fysiotherapie Kakinada 

 

4.1.1 Achtergrond 

In september 2005 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. 
 

4.1.2 Doel 

Het streven was 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.  
 

4.1.3 Resultaten 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van de 
meisjes van het MSI zijn Geeke en Saskia begonnen met alle meisjes die 
fysiotherapie nodig hebben te onderzoeken op bewegingsbeperkingen. Daarnaast 
zijn het staan, de balans en het (trap)lopen geanalyseerd. 
 
 
 

Saskia en Geeke met de meisjes van het MSI  
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Patient Chart en informatiemap 
Nadat alle meisjes van het MSI individueel waren onderzocht is in samenwerking met 
de lokale fysiotherapeut een Patient Chart opgezet. Dit is een patiënten status waarin 
per patiënt kan worden vastgelegd hoe de behandeling vordert en waar tijdens het 
uitvoeren van onderzoek op gelet moet worden. Om de Patient Chart toe te lichten is 
een handleiding geschreven, zodat de lokale fysiotherapeut er ook in de toekomst 
mee kan blijven werken. Deze Patient Chart is als leidraad gebruikt tijdens 
behandelingen zodat de therapie doelgerichter werd. Tijdens het geven van 
workshops en praktische begeleiding bij de behandelsessies is er in samenwerking 
met de lokale fysiotherapeut een informatiemap samengesteld waarin verschillende 
behandelmethodes worden toegelicht. Deze map zal als naslagwerk dienen voor de 
lokale fysiotherapeut. 
 
Individuele therapie 
De fysiotherapeuten hebben vrij snel geconstateerd dat de fysiotherapie met te grote 
groepen plaatsvond en dat de gebruikte interventie vaak voor alle meisjes hetzelfde 
was. Tevens was de lokale therapeut niet actief genoeg betrokken bij de behandeling 
waadoor de therapie niet voldoende effectief was. In overleg met alle betrokken is 
besloten de therapie individueler te maken. Dit is bewerkstelligd aan de hand van de 
volgende veranderingen: 

• Er is een tweede therapeut aangenomen die samen met de huidige therapeut 
de kinderen gaat behandelen 

• De kinderen krijgen twee keer per week in tweetallen therapie en één keer 
per week in een kleinere groep groepstherapie. 

 
De fysiotherapieruimte 
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. Ook zijn er enkele 
nieuwe oefenmaterialen aangeschaft. 
Zo zijn er nieuwe matten, fysioballen, 
wandspiegels, steps, pitzakjes,  
softballen, wiebeltollen, speelballen en 
nieuwe elleboogkrukken aangeschaft. 
 
 

De huidige fysiotherapieruimte 
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Annemieke Adams, Annemiek van Zandvoort, Piet van 
Mierlo, Jasper van Santen, Merellijn van der Schaaf en 
Marije Companjen 
 

4.2  Project Ghana Hand in Hand 
 

4.2.1 Achtergrond 

In november 2005 heeft Movendi de kans gekregen om zich te oriënteren in Ghana. 
Een van de centra die Movendi bezocht was de de Hand in Hand Community, een 
gemeenschap voor verstandelijk gehandicapten in NKoranza. In deze gemeenschap 
kunnen verstandelijk gehandicapte kinderen en jong-volwassenen wonen en krijgen 
zij verzorging en aandacht. Ook zijn er binnen deze gemeenschap veel verstandelijk 
gehandicapten met een fysiek probleem. De oprichters van de Hand in Hand 
Community vroegen Movendi om te helpen het gebrek aan bruikbare mobiliteits 
hulpmiddelen en kennis op het gebied van fysiotherapie op te lossen. Om deze 
hulpvraag te kunnen beantwoorden heeft Movendi Foundation een multi-disciplinair 
team van vrijwilligers 
samengesteld. Dit team bestaat uit 
drie fysiotherapeuten, Annemieke 
Adams, Annemiek van Zandvoort 
en Merellijn van der Schaaf; twee 
bewegingstechnologen, Marije 
Companjen en Jasper van Santen; 
en één werktuigbouwkundige, Piet 
van Mierlo. Zij hebben zich vanaf 
eind juni 2006 gedurende negen 
maanden ingezet voor dit project. 

4.2.2 Doel 

In nauw overleg met de 
bestuursleden van de Hand in 
hand Community zijn de volgende 
projectdoelen opgesteld: 

� Het opleiden van lokale 
technici zodat zij in de toekomst hulpmiddelen kunnen ontwerpen, 
vervaardigen en onderhouden.  

� Het ontwikkelen en vervaardigen van hulpmiddelen en het repareren en 
aanpassen van reeds bestaande mobiliteitshulpmiddelen voor de Hand in 
Hand gemeenschap. 

� Het overdragen van actuele fysiotherapeutische kennis en het maken van een 
handleiding die de caregivers, de lokale verzorgers van de kinderen van Hand 
in Hand, en fysiotherapeuten in de toekomst als naslagwerk kunnen 
gebruiken.  

� Het streven naar een lokale oplossing voor financiering van de nodige 
hulpmiddelen in de toekomst.  

4.2.3 Resultaten 

Het project zal eind maart 2007 worden afgerond. Hier de voorlopige evaluatie: 
 
Fysiotherapie 
Een keer per week krijgen de caregivers, de lokale verzorgers van de kinderen van 
Hand in Hand, theoretische les. En elke dag wordt bij het uurtje fysiotherapie in de 
ochtend de kennis toegepast en krijgen de caregivers intensief begeleiding van de 
fysiotherapeuten. Tevens volgen de caregivers samen met de cursisten van de 
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”hulpmiddelen cursus” de overlappende lessen, zoals anatomie en fysiologie van het 
menselijk lichaam. Daarnaast hebben de fysiotherapeuten de kinderen onderzocht en 
therapiedoelen gesteld per kind. Dit is administratief verwerkt en de caregivers wordt 
geleerd hiermee te werken. 
Na vier maanden is er al duidelijke vooruitgang in de 
fysieke conditie van de kinderen geboekt. Zodoende 
loont de goede inzet van de caregivers. Zo kregen wij 
in oktober 2006 het volgende bericht van ons project-
team: 
 
“Lisa, een meisje met Cerebrale Parese waardoor haar 
hele lichaam nogal slap is, heeft al steeds meer kracht 
gekregen. Haar hoofd is relatief zwaar en ze valt vaak 
met haar hoofd naar voren of naar achteren, helemaal 
niet prettig! Haar wordt, door middel van actief 
bewegen, geleerd om haar hoofd op haar romp te 
kunnen balanceren. Ze gaat werkelijk vooruit, goed 
werk caregivers Emanuel, Jerry en Joyce!”  
 
 
Hulpmiddelen 
In de buurt van de Hand in hand 
Community is een werkplaats gevonden 
die gebruikt mag worden door het 
projectteam. In deze werkplaats kan het 
projectteam terecht om hulpmiddelen te 
vervaardigen en te repareren. Daarnaast 
vinden in deze werkplaats de 
praktijklessen voor de “hulpmiddelen 
cursus” plaats. Door middel van een 
sollicitatieprocedure zijn zes cursisten 
geselecteerd uit een groep van 
verschillende geïnteresseerden. De 
cursisten doen tijdens de cursus zowel 
technische kennis en vaardigheden op 
zoals ontwerpen en construeren, als 
medische kennis zoals anatomie en 
fysiologie. Vervolgens moeten ze in 
groepsopdrachten de opgedane kennis 
onder begeleiding van de Movendi 
vrijwilligers in praktijk brengen. Zo is er 
een loophulpmiddel vervaardigd voor een 
jongen met balans en 
coördinatieproblemen en zijn de 
hulpmiddelen die reeds gebruikt worden 
aangepast. Ook wordt er orde geschept in 
de ruime hoeveelheid bruikbare en 
onbruikbare hulpmiddelen van de Hand in 
Hand Community (zie foto). 

De hulpmiddelen van de Hand in Hand 
Community 

Praktijkles voor de caregivers 
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5 Financieel Overzicht 

 
 

Balans per 31 december 2006 (in euro’s) 

  
 
 
 

Staat van baten en lasten 2006 (in euro’s) 
 
 

 werkelijk 
2006 

begroting 
2006 

werkelijk 
2005 

Fondsenwerving    

Baten uit eigen fondsenwerving    
Donaties, giften en schenkingen    

Algemeen 110 500 1.110 
 
Vrijwilligers projecten 

   

Fysiotherapieproject Kakinada 985 *5.556 2.485 
Project Ghana Hand in Hand  41.518 22.220 - 

 
Stage projecten 

   

Project Ghana Moves 8.000 6.000 - 
 
Ontvangen rente 

224 100 150 

 
Kosten uit eigen fondsenwerving 

   

Representatiekosten 35 100 98 

 
Resultaten uit eigen 

fondsenwerving 

50.802 34.276 3.647 

Activa 31-12-2006 31-12-2005 

   

Giro zakelijk 5.450  2.332 
Kapitaal rekening 35.874 12.650 

Totaal 41.324 14.982 

   

Passiva 31-12-2006 31-12-2005 

   
Eigen vermogen 41.324 14.982 
Schulden - - 

Totaal 41.324 14.982 
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Bestedingen werkelijk 
2006 

begroting 
2006 

werkelijk 
2005 

Hulpverlening buitenland    
Algemeen - 300 283 

 
Vrijwilligers projecten 

   

Indiaproject 2003    
Assurantie kosten - - 91 

 
Fysiotherapieproject Kakinada 

   

Reis & voorbereidingskosten  *2.000 1.888 
Vaccinatiekosten 432 *456  
Voorschot 2005:    

            - Transportkosten lokaal  *200 132 
            - Verblijfkosten  *1100 513 
            - Materiaalkosten 351 *1000 355 

Overige kosten 132 *800  
 
Project Ghana Hand in Hand 

   

Reis & visumkosten 4.393 5000 - 
Kosten lesprogramma 641 1000 - 
Voorschot 10.293 **16220 - 

 
Stage projecten 

   

Project Ghana Moves***    
Reis & visumkosten 3.408 3.000 - 
Vaccinatiekosten 1.550 1.000 - 
Communicatie/internetkosten 665 100 - 
Materiaal&gereedschapskosten 1.824 1.400 - 
Overige kosten 553 500 - 

 
Materiaal kosten projecten 2005 

- - 548 

 
Uitvoeringskosten 

   

Oprichting Stichting 2005 -  241 
Overige kosten 218 200 41 

 
Totaal bestedingen 

24.460 34.276 4.092 

    

 
Exploitatie resultaat 
Is toegevoegd/onttrokken aan 
besteedbaar vermogen: 26.342 0 - 445 
 
*Deze bedragen zijn begroot voor het gehele project. Deze begroting geldt dus voor de projectkosten in 
zowel 2005 als 2006. 
**Dit bedrag is begroot voor het hele project. Aangezien dit project ook over het jaar 2007 loopt volgt 
volgend jaar de eindafrekening. 
***Voor dit project zijn extra kosten gemaakt voor oa. reis en verblijf. Aangezien dit een stageproject is 
zijn deze kosten door de stagiaires zelf betaald en zijn deze kosten niet in dit overzicht betrokken. 
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6 Plannen voor 2007 

 
Dit tweede jaar als stichting is Movendi gegroeid. Naast het afronden van twee 
succesvolle projecten en het opstarten van een derde project, hebben wij de 
mogelijkheid gekregen onze samenwerkingsverbanden uit te breiden. Movendi werkt 
nu samen met meerdere universiteiten en hogescholen. Hierdoor kunnen stagiaires 
en vrijwilligers met zeer diverse achtergronden deelenemen aan onze projecten. Op 
deze manier kan de juiste kennis voor het juiste project worden ingezet. 
 
Het is ook dit jaar een mooie ervaring geweest om te zien met welk enthousiasme de 
vrijwilligers en stagiaires zich bij ons hebben aangemeld en met hoeveel toewijding 
de projecten zijn uitgevoerd. Onderstaand vindt u een overzicht van de projecten die 
Movendi in 2007 graag zou willen uitvoeren. 
 
 
Ghana Hand in Hand 
De eerste teamleden van project Ghana Hand in Hand zijn reeds in Nederland 
gearriveerd. Drie teamleden zullen nog enkele maanden achterblijven om het project 
verder af te ronden. Samen met de teruggekeerde teamleden heeft er een 
tussenevaluatie van project plaatsgevonden. Ook is er per email met het bestuur van 
de Hand in Hand Community overlegd over de voortgang van het project. Hieruit 
kwam naar voren dat het project zeer goed verloopt maar enkele punten nog extra 
aandacht verdienen. Met deze punten voorop gesteld is het projectteam gestart met 
de afronding van het project. Over enkele maanden zal de eindevaluatie van dit 
project volgen. In overleg met het projectteam en het bestuur van de Hand in hand 
Community zal worden bepaald of eventuele vervolgprojecten noodzakelijk zijn. 
 
Vervolg project Ghana Moves 
Ook het project in het Mak-D workshop te Medina Ghana is voor Movendi een 
succesvol project geweest.  
Helaas heeft Movendi van Fan Milk bericht ontvangen dat momenteel slechts één 
gehandicapte ijsverkoper deelneemt aan de pilot. Het blijkt moeilijk te zijn de jonge 
Ghanese gehandicapten en de tricycles bij elkaar te brengen. Om hier verbetering in 
aan te brengen wordt momenteel een vervolg project gestart. De vacature voor 
stagiaires of vrijwilligers met bij voorkeur een bedrijfskundige achtergrond is reeds 
rond gemaild naar verschillende opleidingscentra. Zodra de vacature is ingevuld zal 
dit vervolgproject verder worden vormgegeven en worden opgestart. 
 
India Moves 
Movendi is zeer onder de indruk van de aanpak van het projectteam Ghana Moves en 
is van mening dat het door hen ontwikkelde concept ook bruikbaar kan zijn in andere 
ontwikkelingslanden. Zo is Movendi in contact gekomen met een medewerker van 
Hindustan Lever (Unilever India). Het concept is voorgelegd en er is gevraagd of 
Hindustan Lever geïnteresseerd zou zijn om zijn producten door gehandicapten in 
India te laten verkopen.  
Het bedrijf is zeer geïnteresseerd en wil in samenwerking met Movendi gaan 
onderzoeken of het concept kans van slagen heeft en op welke wijze het concept 
geïmplementeerd kan worden. In 2007 zal begonnen worden met een 
sollicitatieprocedure voor vrijwilligers die zich in eerste instantie op dit vooronderzoek 
zullen richten. 


