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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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Movendi gebruikt haar expertise op het gebied van bewegingstechnologie en 
combineert deze met kennis en kunde van studenten en vrijwilligers uit andere 
vakgebieden. Samen starten zij kleinschalige projecten en opleidingen die een directe 
en positieve invloed hebben op zowel persoonlijke als algemene leefomstandigheden. 
 
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 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 in 2007 het MSI 
verlaten vijf tricycles vervaardigd.  
 
De Tricycles zijn aan het eind van het schooljaar 
officieel overhandigd aan de schoolverlaters (zie 
onderstaande foto). 
 

 

De Tiger Trike door Movendi 
vervaardigd 

Tricycles door Prasadarao vervaardigd en officieel overhandigd. 
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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 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. 

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 lokale 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 2007 zijn geslaagd. Movendi kijkt tevreden en met veel plezier 
terug op de projecten van het afgelopen jaar. We zullen ons inzetten ook in 2008 
weer succesvolle projecten te realiseren! 
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Gehandicapte verkoper aan het werk 

4 Stageprojecten  

Dankzij nauwe samenwerking met verschillende opeleidingsinstellingen is het 
mogelijk geweest in 2007 om twee geslaagde stageprojecten te organiseren. 
Onderstaand vindt u een omschrijving van het Ghana Moves project 2007 dat is 
uitgevoerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en van het 
IndiaMoves project dat in 2007 van start is gegaan. 
 

4.1 Project Ghana Moves 2007 

4.1.1 Achtergrond 

Tim van Dooren en Frank van Delft, beide student van de masteropleiding 
Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit zijn in juni 2007 voor een periode van 
3 maanden naar Ghana vertrokken om het GhanaMoves project organisatorisch vorm 
te geven. Op het moment van vertrek waren zij een eindscriptie over het onderwerp 
Duurzaam en Sociaal Ondernemerschap aan het schrijven.  De ervaringen die zij 
hebben opgedaan tijdens het GhanaMoves-project zijn van waarde geweest voor het 
overige onderzoek. 
 
Onderstaand vindt u een omschrijving van het project dat in 2006 en 2007 onder 
begeleiding van Movendi is uitgevoerd in samenwerking met MAK-D Metal Works te 
Madina, Ghana. 
 
Het GhanaMoves project is in maart 2006 opgezet door 4 studenten Industrieel 
Ontwerpen (Imke Schepers, Sietse Cieraad, Rutger Bonsel en Stephanie Reintjens, 
TU Delft). De groep heeft in samenwerking met MAK-D Metal Works een hand 
aangedreven tricycle ontworpen 
waarmee straathandel kan worden 
bedreven door mensen met een 
lichamelijke handicap. Er zijn 
afspraken gemaakt met FanMilk, de 
ijs- en yoghurtfabrikant van West-
Afrika, als industriële partij. FanMilk 
koopt de tricycles en een 
revalidatiecentrum brengt FanMilk in 
contact met gehandicapten om op de 
fiets te rijden en ijs te verkopen. In 
een notendop: werkvoorziening en 
mobiliteit voor de gehandicapte, 
maatschappelijk ondernemen voor 
FanMilk en alles financieel 
onafhankelijk van overheid of NGO. 
 

4.1.2 Doel 

De doelstelling van GhanaMoves 2007 was het opzetten van een duurzaam 
organisatorisch plan waardoor GhanaMoves onafhankelijk van Movendi draaiende 
gehouden kon worden.  
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Coördinator: Dhr. Samuel M. Korsah (rechts) 

 
Tim en Frank hebben nog eens goed gekeken naar de kracht van GhanaMoves in 
Ghana. Zij hebben de volgende doelstellingen geformuleerd. GhanaMoves biedt: 

� Werkvoorziening en mobiliteit voor personen met een lichamelijke handicap; 
� Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een extra verkoopkanaal voor 

deelnemende bedrijven; 
� Orders en dus inkomsten en werkgelegenheid voor Mak-D Works; 
� Mensen met een fysieke beperking de mogelijkheid om vanuit een bedelend 

bestaan op een waardige manier aan de levensvoorzieningen te komen. 
 
Aspecten die de aandacht verdienden tijdens dit project waren: 

� Het werven en goed informeren van mensen met een fysieke beperking zodat 
deze gekoppeld kunnen worden aan het GhanaMoves project; 

� De werknemers motiveren en goed begeleiden in de arbeidsprocessen; 
� Zorgen dat het project financieel en materieel zelfvoorzienend wordt en niet 

afhankelijk meer van de stichting; 
� Bewerkstelligen van een goede coördinatie tussen de verschillende betrokken 

partijen (de werknemers, de fabrikanten, de rolstoel leverancier (Mak-D) het 
revalidatiecentrum GSPD); 

� Bevorderen van de integratie van de Tricycle in de straathandel. 
 

4.1.3 Resultaten 

Lokale coördinator  
Het GhanaMoves-project heeft te maken met verschillende partijen waaronder; de 
werknemer, de werkgever (fabrikant), de rolstoelleverancier (Mak-D), 
revalidatiecentra en Movendifoundation. 
 
We hebben gemerkt dat de werknemers snel afhaken als zij kleine tegenslagen in 
hun werk tegenkomen. Dit is één van de redenen waardoor het project van 2006 op 
een gegeven moment spaak liep. Een lekke band bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat 
een verkoper geheel afziet het werken met de tricycle. De minder valide werknemer 
dient extra gestimuleerd te worden en een goede begeleiding te krijgen om het werk 
voort te zetten en overzicht te houden op hun (toekomst)mogelijkheden. 
 
De betrokken fabrikanten willen graag deelnemen aan dit project met een positief 
maatschappelijk karakter. Zij verwachten van hun minder valide werknemers dat zij 
net zo goed presteren als andere werknemers. Zij moeten voldoende geïnformeerd 
worden over de stand van zaken van de 
tricycles en verkoopcijfers en moeten 
gemotiveerd blijven om te blijven 
participeren. Dit kan alleen als er goede 
afspraken gemaakt worden, goed 
gecommuniceerd wordt en de processen 
goed gecoördineerd worden.  
 
Movendi wil dat de begeleiding en de 
communicatie lokaal vanuit Ghana 
geregeld wordt door een partij die 
uiteindelijk onafhankelijk van de 
stichting kan gaan functioneren. 
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Tim en Frank zijn op zoek gegaan naar een persoon met de kwaliteiten en passie om 
zich hiervoor in te zetten. Ze zijn uiteindelijk bij Dhr. Samuel Mensah Korsah terecht 
gekomen. Deze man (voorzitter van de GSPD) zette zich via het revalidatiecentrum 
reeds in voor de fysiek beperkten in zijn omgeving. Tevens is Dhr. Korsah dominee, 
en leidt hij twee keer per week de dienst in zijn eigen kerk. Het feit dat Korsah zelf 
ook een fysieke beperking heeft zorgt ervoor dat hij zich goed kan inleven in de 
situatie van de werknemers.  
Korsah is zeer gedreven en erg enthousiast over het project. Hij heeft zich bewezen 
een goede en betrouwbare partij te zijn die punctueel is en zich aan de gemaakt 
afspraken houdt. 
 
Korsah is sinds juli 2007 aanspreekpunt voor de werknemers wanneer ze te maken 
hebben met tegenvallende verkopen. Korsah zorgt ervoor dat de Tricycles 
gerepareerd worden als er mankementen zijn. Tevens onderhoudt hij contact met de 
fabrikanten. Maandelijks brengt Korsah verslag uit aan Movendi over de 
verkoopcijfers, kosten en lopende zaken. Dit is voorlopig nodig zolang het project 
nog niet geheel zelfvoorzienend is.  
 
Tevens heeft Korsah de taak gekregen actief te zoeken naar nieuwe bedrijven en 
nieuwe orders van bestaande bedrijven.  
 
De taken van de coördinator zijn tot in detail op papier gezet in het draaiboek 
GhanaMoves ook is er tijd en geld gestoken in het professionaliseren van de 
“onderneming” GhanaMoves. Zo is er een laptop aangeschaft voor GhanaMoves, zijn 
alle Tricycles uitgerust met een reparatiekit en moeten de verkopers hun verkopen 
bijhouden in een zogenaamd ‘sales logbook’.  
 
Financiële onafhankelijkheid 
Het grote ideaal van elk ontwikkelingsproject is dat het op een gegeven moment 
zelfvoorzienend wordt en niet langer afhankelijk is van buitenlandse gelden. Dit is 
wat Movendi voor ogen heeft voort het GhanaMoves project. 
Tim en Frank hebben bedrijfskundig naar het GhanaMoves project gekeken om een 
plan te maken hoe het project op de lange termijn financieel zelfvoorzienend wordt.  
 
GhanaMoves is vanaf 1 september 2007 een zelfstandig inkomensgenererend project 
onder de Ghana Society for the Physically Disabled (GSPD) geworden. De 
coördinator, Dhr. Korsah, is in dienst bij de GSPD en is daarbinnen 
eindverantwoordelijke voor het project GhanaMoves. Er is een aparte bankrekening 
geopend voor GhanaMoves, zodat al het inkomende geld volledig voor GhanaMoves 
gebruikt zal worden. De coördinator zal elke maand verantwoording afleggen aan de 
directeur van de GSPD en aan de Movendi Foundation in Nederland.  
 
GhanaMoves is in de markt gezet als een tussenschakel tussen de deelnemende 
bedrijven en de minder valide verkopers. GhanaMoves biedt de bedrijven een aantal 
diensten aan in ruil voor een maandelijkse bijdrage. 
 
Deze diensten zijn:  

� Volledig onderhoud van de Tricycles voor de eerste 3 levensjaren 
� WA-verzekering voor iedere Tricycle 
� Gratis afleveren van nieuw bestelde Tricycles 
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� Een gemotiveerde, minder valide verkoper voor iedere Tricycle 
� Eén contactpersoon tussen het bedrijf en de Tricycle verkopers, die: 
 
                • de verkoopcijfers registreert en presenteert; 
                • eventuele problemen met de verkopers oplost; 
                • communiceert met de verkopers namens het bedrijf; 
                • een verkoper vervangt als deze niet goed presteert.  

 
GhanaMoves neemt alle zorgen met betrekking tot de Tricycle-verkopers uit handen 
van de deelnemende bedrijven, zodat deze hier geen omkijken naar hebben. Naast 
de maandelijkse bijdrage hoeven de bedrijven alleen de Tricycles aan te schaffen. 
Voor hen is het een prachtig stukje MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) 
èn een investering die zich op den duur terug betaalt doordat de bedrijven ook een 
marge op de producten hebben.  
 
De ‘service fee’ voor de deelnemende bedrijven bedraagt 35 Cedi (30 euro) per 
maand, en loopt per vijf nieuw rondrijdende Tricycles op. Op deze manier heeft 
GhanaMoves elke maand een inkomstenbron waarvan de kosten voor de services en 
het salaris van de coördinator betaald kunnen worden. Naast de maandelijkse service 
fee is de verkoopprijs voor een Tricycle verhoogd waardoor GhanaMoves per Tricycle 
een marge heeft van 50 Cedi (40 euro). Door deze unieke aanpak kan GhanaMoves 
bij voldoende deelnemende bedrijven en voldoende Tricycles genoeg inkomsten 
genereren om in al haar onkosten te voorzien.  
 
Samenwerking met nieuwe bedrijven 
Zoals u in bovenstaande tekst heeft kunnen lezen zal het GhanaMoves project pas 
zelfvoorzienend worden als er genoeg bedrijven gaan deelnemen aan dit project en 
er meer orders geplaatst worden. Acquisitie is dus noodzakelijk. 
 
Tim en Frank hebben hiervoor de eerste aanzet gedaan. Ze hebben firma Peak 
(Ghaneese tak van Friesland Foods) binnengehaald. Peak heeft gelijk een order van 
5 tricycles gedaan. Het zal de bedoeling zijn dat Dhr. Korsah meer bedrijven en 
orders gaat binnenhalen.  
 
Dhr. Korsah heeft nog weinig ervaring in het voeren 
van acquisitie. Het zal zodoende een stevige uitdaging 
voor hem worden. Met zijn enthousiasme en 
gedrevenheid verwacht Movendi dat hij bijzondere 
dingen voor elkaar kan krijgen. 
 
De resultaten van GhanaMoves zullen door Movendi 
Foundation en de GSPD kritisch worden gevolgd. Na 
een jaar zal het project worden geëvalueerd en zal 
besloten worden of GhanaMoves onder de vleugels van 
de GSPD blijft of een andere gestalte krijgt. Mocht 
GhanaMoves na een jaar nog niet zelfonderhoudend 
werken, dan zal Movendi Foundation moeten zorgen 
voor extra ondersteuning van dhr. Korsah.  
 
Stichting Students 4 Sustainability van de TU-delft 
steunt dit project. Zij hebben hun hulp aangeboden 

Tricycle van FanMilk 
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om voor een jaar het financiële tekort dat het project heeft, doordat er nog niet 
voldoende bedrijven meedoen, aan te vullen.  
 
In dit jaar hebben de werknemers de kans hun mogelijkheden als verkoper waar te 
maken. De coördinator krijgt de kans om zijn taken in praktijk te brengen met alle 
uitdagingen daarbij inbegrepen. 
 

4.2 Project IndiaMoves 

 

4.2.1. Achtergrond 

Het concept van GhanaMoves waarbij mobiliteit en werkgelegenheid in één 
hulpmiddel zijn gecombineerd zou ook in andere landen geïmplementeerd kunnen 
worden. India is een land waar ook veel straathandel gezien wordt. Bovendien zijn 
veel gebieden in dit land redelijk goed toegankelijk voor fietsen.  Vanuit ons 
perspectief zou een project zoals GhanaMoves er perfect passen. 
 
Movendi vindt het echter belangrijk dat er lokaal ook serieuze draagkracht voor haar 
projecten bestaat. Wij kunnen vanuit Nederland wel menen te weten dat men in 
India een IndiaMoves project “nodig” heeft, maar als men er zelf in India niet net zo 
van overtuigd is, dan wordt de kans op een duurzame verandering kleiner. 
 
Daarom hebben we twee studenten van de TU Delft, Aparna Bhasker en Elroy 
Bongers bij het project betrokken. Deze studenten zijn in respectievelijk oktober en 
november 2007 naar India vertrokken om te onderzoeken of het GhanaMoves 
concept in India toegepast kan worden. Beide studenten zochten een 
maatschappelijk relevant afstudeerproject voor de afstudeerrichting “Strategic 
Product Design”.  
 
 
4.2.2 Doel 
Het doel van dit studentenproject was onderzoeken of een 
product waarbij mobiliteit en werkgelegenheid worden 
gecombineerd ook in India ingezet kan worden.  Tevens 
was de studenten gevraagd te onderzoeken welke 
bedrijven of organisaties als stakeholders in het 
uiteindelijke project zouden willen participeren.  
 
 
4.2.3 Resultaten 
Elroy heeft zijn onderzoek op de stedelijke gebieden van 
Bombay gericht en Aparna op de plattelandsgebieden. 
Hindustan Unilever (Unilever India) heeft het project 
gefaciliteerd en de studenten met de juiste personen in aanraking gebracht. 
 
Beide studenten ronden het afstudeerwerk af in de loop van 2008. Een uitgebreide 
evaluatie van beide projecten zal in het jaarverslag van 2008 worden geplaatst. 
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Annemieke Adams, Annemiek van 
Zandvoort, Piet van Mierlo, Jasper van 
Santen, Merellijn van der Schaaf en Marije 
Companjen 
 

5 Projecten Vrijwilligers 
In maart 2007 is het project Hand in Hand afgerond. Dit project is in juni 2006 
opgestart door zes vrijwilligers met verschillende achtergronden fysiotherapie, 
bewegingstechnologie en werktuigbouwkunde. Zij hebben zich ingezet voor de Hand 
in Hand Community in Nkoranza te Ghana. In deze gemeenschap kunnen 
verstandelijk gehandicapte kinderen en jong-volwassenen wonen en krijgen zij 
verzorging, scholing en aandacht. 
 
5.1  Project Ghana Hand in Hand 

5.1.1 Achtergrond 

In november 2005 heeft Movendi de kans gekregen om zich te oriënteren op het 
gebied van gehandicaptenhulp in Ghana. Een van de centra die Movendi bezocht was 
de Hand in Hand Community, een gemeenschap voor verstandelijk gehandicapten in 
NKoranza. Binnen deze gemeenschap zijn veel inwoners met zowel verstandelijke als 
fysieke beperkingen.  
 
De oprichters van de Hand in Hand Community 
hebben Movendi Foundation om hulp gevraagd 
om het gebrek aan bruikbare 
mobiliteitshulpmiddelen op te lossen en hun 
betrokken hulpverleners meer kennis te geven 
op het gebied van fysiotherapie.  
 
Het team bestond uit de volgende leden; 
Annemieke Adams, Annemiek van Zandvoort 
en Merellijn van der Schaaf(alle drie 
fysiotherapeut van beroep); Marije Companjen 
en Jasper van Santen( 
bewegingstechnologen) en Piet van 
Mierlo(werktuigbouwkundige). Zij hebben zich 
vanaf eind juni 2006 gedurende negen 
maanden ingezet voor dit project. 

5.1.2 Doel 

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

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

Cursus fysiotherapie 
 
Na een korte observatieperiode is begonnen met 
het lesgeven aan drie verzorgers, Emmanuel, Jerry 
en Joyce. Deze verzorgers gaven in de ochtend een 
uur fysiotherapie aan de kinderen. Dit uur bestond 
destijds met name uit het passief doorbewegen van 
de armen en benen. Het eerste doel was dit uur 
om te gooien naar een uur actief en spelenderwijs 
oefenen. Tijdens de lesperiode werden zowel 
theorie- als praktijklessen gegeven. De 
theorielessen bestonden hoofdzakelijk uit anatomie, 
de werking van spieren, spasticiteit en spierzwakte, 
inzicht in hulpmiddelen (spalken en rolstoelen) en 
behandelingsprincipes (mobiliteit, stabiliteit, 
spierkracht en coördinatie). Praktijklessen werden 
onder andere in het uur fysiotherapie in de ochtend 
gegeven, door de kinderen gezamenlijk te 
behandelen. De studenten fysiotherapie werden 
vaak in contact gebracht met de studenten van de groep bewegingstechnologie. Dit 
werd gedaan om een toekomstige samenwerking mogelijk te maken.  
Na zes maanden vertrok Emmanuel. Om de positie van Emmanuel in te vullen zijn 
twee extra verzorgers aangesteld als lokale therapeuten. Dit zijn Kwame en Felicia. 
Zij hebben in drie maanden tijd geleerd wat de andere studenten in zes maanden 
geleerd hebben.  
De overige verzorgers van PCC kregen ook les. Deze gezamenlijke lessen bestonden 
uit het oefenen van vaardigheden, zoals optillen, dragen en verplaatsen van 
kinderen. Er werd uitleg gegeven over bijvoorbeeld zintuigen, eten en drinken, 
zithoudingen en rolstoelen. De studenten fysiotherapie werden hier actief in 
betrokken en gaven uiteindelijk zelf een les.  

De fysiotherapie in de ochtend 
veranderde langzaam naar actief en 
functioneel oefenen, waarin de 
studenten een steeds grotere bijdrage 
leverden. Ze verzonnen zelf 
oefeningen en stelden steeds meer 
vragen. Ook de kinderen boekten 
vooruitgang, waardoor het 
enthousiasme van de studenten steeg. 
Wumpini leerde bijvoorbeeld om 
zelfstandig te zitten, Paa Yaw leerde 
op de bank te klimmen en Lisa 
verbeterde haar hoofdbalans in zit.  
Uiteindelijk hebben de studenten het 
schriftelijk eindexamen met een 
voldoende afgerond. Alle vijf de 

studenten hebben een certificaat ontvangen, als bewijs voor hun deelname aan de 
cursus. De studenten hebben voldoende training gehad en zijn in staat de 
fysiotherapie in de ochtend zelfstandig voort te zetten. Zij krijgen daarbij hulp van 
Ineke Bosman, de Nederlandse arts en oprichtster van PCC.  

Praktijkles fysiotherapie 

Praktijkles fysiotherapie met verschillende 
oefenmaterialen 
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Om de continuïteit van de fysiotherapie te kunnen waarborgen is er een fotoboek 
gemaakt. Dit boek bestaat uit foto’s van mogelijke oefeningen die met de kinderen 
gedaan kunnen worden. Bij de foto’s is een toelichting van de oefeningen gegeven in 
zowel het Engels als in de lokale taal ‘Twi’. De lokale therapeuten en vooral ook 
toekomstige therapeuten kunnen gebruik maken van dit fotoboek, zodat zij ook 
verantwoorde fysiotherapie gaan geven. Een voorbeeld van een foto met een 
beschrijving staat hieronder weergegeven.  
 

 
Naast een fotoboek, is er een theorieboek gemaakt. In eenvoudige taal zijn de 
basisprincipes van de fysiotherapie uitgelegd, zoals balans-training, spierkracht-
training, manieren van tillen en dragen van kinderen, spasmes en dergelijke. Tijdens 
het lesgeven aan Felicia, één van de nieuwe therapeuten die nog geen enkele kennis 
van het menselijk lichaam bezat, bleek dit boek duidelijk en begrijpelijk te zijn.  
 
Tijdens het uurtje fysiotherapie verdwenen nogal 
eens materialen. Om te voorkomen dat meer 
materiaal verloren zou gaan, is een fysiotherapie-
gebouw geplaatst. Naast opslag van materialen 
dient dit gebouw ook als studieruimte voor de 
lokale therapeuten. De fysiotherapie heeft 
hiermee een eigen plek binnen PCC gekregen. 
Naast de bouw van deze ruimte, is in de loop van 
de negen maanden een diversiteit aan 
fysiotherapeutisch oefenmateriaal aangeschaft of 
gemaakt. Ook zijn er aanpassingen van kleine 
aard gedaan. De ingrijpende aanpassingen werden uitgevoerd door de 
bewegingstechnologen. Verderop in deze evaluatie is een kleine greep van deze 
aanpassingen met behulp van foto’s toegelicht. Bij elke nieuwe aanschaf/aanpassing 
werd de mening van de studenten fysiotherapie gevraagd. 
 
Cursus bewegingstechnologie 
Aanvankelijk waren er zes studenten die deelnamen aan de cursus 
bewegingstechnologie. Na drie maanden waren enkel de twee studenten, Ameyaw 
(schoenmaker) en Daniël (orthopedisch assistent) nog deelnemers. Zij hebben 
tijdens deze eerste drie maanden een intensief, voornamelijk theoretisch, traject 
gevolgd. Lesinhoud was anatomie, fysiologie, wiskunde, mechanica, ontwerpen en 

Voorbeeld oefening uit het fotoboek met mogelijke oefeningen per kind 
individueel beschreven in zowel engels als Twi 

Het nieuwe fysiotherapie gebouw 
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construeren. De gebruikte lesstof werd tijdens iedere les in papiervorm uitgereikt. 
Achteraf hebben de studenten een gebundeld exemplaar van deze theorie ontvangen 
met als doel dit als een effectief naslagwerk te kunnen gebruiken. Om deze 
theoretische kennis in de praktijk te leren gebruiken werd er parallel aan de 
theorielessen aan een groepsopdracht gewerkt in de werkplaats. De eerste opdracht 
betrof het ontwerpen en fabriceren van een walker. Deze walker dient als hulpmiddel 
tijdens het lopen voor Aron, een jongen met Cerebrale Parese. 

 
Na drie maanden lag er een nieuwe opdracht op de studenten te wachten. Namelijk 
het ont-werp van een comfortabele lage stoel waar Lisa, een meisje met Cerebrale 
Parese, laag bij de grond in kan zitten. Op deze manier wordt haar belevingswereld 
met andere spelende kinderen vergroot. Omdat het mogelijk was de zitting van de 
rolstoel waar Lisa doorgaands in zit, eenvoudig los te klikken, besloten de studenten 
een losse adapter te fabriceren waar de zitting laag bij de grond en in de goede 
houding in te klikken is. Tevens hebben ze de stoel voorzien van een tafelblad.  
 
De daaropvolgende 
opdracht was van 
complexere aard; het 
ontwerp van een driewiel 
rolstoel welke met de 
hand aangedreven kan 
worden: de tricycle. Bij 
dit gedeelte van de 
cursus zijn twee nieuwe 
studenten betrokken, 
Owuso (lasser) en 
Dacosta (lasser). De vier 
studenten zijn aan de 
slag gegaan om, met 
behulp van lokaal 
verkrijgbare materialen 
en gereedschappen, een 
tricycle te vervaardigen. 
Ameyaw en Daniël waren 
nauw betrokken bij het 
ontwerp van deze tricycle 
en zijn aan de hand van dit ontwerp mondeling getoetst op hun theoretische kennis. 

De drie projecten van de cursus bewegingstechnologie op een rijtje 
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Beide werden daarin als voldoende beoordeeld en hebben daarvoor een Movendi 
certificaat ontvangen. Het eindproduct is een volledig op mensenmaten instelbaar 
model met de nodige opties als een parkeerrem en boodschappenmand. Na 
beproeving en aanpassingen van het prototype zijn werktekeningen en 
productiemethoden vastgelegd en gebundeld tot een `tricycle productie handleiding’. 
Deze handleiding is door de studenten na te slaan om de juiste maatvoering terug te 
vinden. Het unieke van dit ontwerp is dat het gebaseerd is op materialen 
verkrijgbaar in Ghana, hierdoor kan iedere vakman in Ghana deze handleiding 
raadplegen om tricycles te vervaardigen.  
 
Hulpmiddelen 
Naast de cursussen is er gewerkt aan de hulpmiddelen op het Hand in Hand terrein. 
Aanwezige hulpmiddelen zijn gerepareerd en kindspecifiek gemaakt, daarnaast zijn 
nieuwe hulpmiddelen vervaardigd. Hier wordt een kleine greep toegelicht.  
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Hand in Hand Tricycle Fonds 
De studenten bewegingstechnologie bezitten na de voltooiing van het prototype de 
kennis en kunde om eenzelfde tricycle te vervaardigen. Dit hebben ze bewezen door 
zelfstandig een tricycle te vervaardigen ten behoeve van een gehandicapte man in 
Nkoranza. Hiermee is het vertrouwen gewonnen om een financieringsysteem voor 
tricycles op te zetten, genaamd Hand in Hand Tricycle Fonds. De prijs van een 
tricycle is ongeveer €225,-. Dit bedrag is in de meeste gevallen te hoog voor een 
gehandicapt persoon om op te brengen. Er is gekozen om een kandidaat een eigen 
inbreng van €25,- te laten betalen en de resterende €200,- wordt uit het Hand in 
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Hand Tricycle Fonds aangevuld. Er is met de studenten overeengekomen dat ze de 
bijdrage pas ontvangen als het bewijs van voltooiing van de voorgaande tricycle 
geleverd is. Op deze manier worden enkel kleine bedragen overgemaakt. De 
bewijslevering vindt plaats door foto overdracht en controle door een lokaal 
onafhankelijk contactpersoon. Het bedrag beschikbaar voor het fonds bedraagt 
€22.789,00, wat equivalent is aan ongeveer 114 tricycles.  
Tevens is het mogelijk dat de studenten aanspraak op het fonds doen als ze een 
aanvraag van een ander hulpmiddel dan een tricycle krijgen. De studenten krijgen op 
deze manier de mogelijkheid een voorlopig vaste inkomensbron aan te wenden. Met 
de opbrengsten kunnen ze investeren in hun zaak en nieuwe vakmensen opleiden. 
Op deze manier is Nkoranza en omgeving voorzien van een duurzame 
hulpmiddelenfabriek.  
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6 Financieel Overzicht 

 
Balans per 31 december 2007 (in euro’s) 

 
  
 
 

Staat van baten en lasten 2007 (in euro’s) 
 
 

 werkelijk 
2007 

begroting 
2007 

werkelijk 2006 

Fondsenwerving    
Baten uit eigen 
fondsenwerving 

   

Donaties, giften en schenkingen    
Algemeen 1.135 500   110 
Vrijwilligers projecten    
     Fysiotherapieproject Kakinada - -  985 
     Project Ghana Hand in Hand  2.480 *22.220 41.518 
Stage projecten    
     Project Ghana Moves 1 

Project Ghana Moves 2 
Project India Moves 1 

350 
5.746 

910 

*6.000 
4.500 

**4.000 

8.000 
- 
- 

Ontvangen rente 285 100 224 
Kruispost (foutieve gift) 141 - - 

Kosten uit eigen 
fondsenwerving    

Representatiekosten 26 100 35 

Resultaten uit eigen 
fondsenwerving 11.021 37.220 50.802 

activa 31-12-2007 31-12-2006 
   

Giro zakelijk 1.535  5.450 
Kapitaal rekening 
Rentemeerrekening 

- 
35.659 

35.874 
 

Totaal 37.194 41.324 

   

passiva 31-12-2007 31-12-2006 
   
Eigen vermogen 37.194 41.324 
Schulden - - 

Totaal 37.194 41.324 
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Bestedingen    
Hulpverlening buitenland    

Algemeen 
Tricycles MSI 567 300 - 

Vrijwilligers projecten    
     Fysiotherapieproject Kakinada - - 915 
     Project Ghana Hand in Hand    
       Reis & visumkosten 624 *5000 6.393 

Vaccinatiekosten - *3620 3.285 
Levensonderhoud 3.045 *7000 2.200 

       Kosten lesprogramma - *1000 861 
Communicatie / internetkosten 550 *600 - 
Materiaal & 
gereesschapskosten 1.663 *5000 2.588 

HIH Tricycle Fonds*** 1.000 - - 
Stage projecten    
    Project Ghana Moves 1 - *6.000 8.000 

Project Ghana Moves 2    
Reis & visumkosten 2.206 2.092 - 
Vaccinatiekosten 610 800 - 
Levensonderhoud 1.262 1.200 - 
Communicatie / internetkosten 978 408 - 
Startkapitaal ghanees bedrijf 1.170 0 - 

India Moves 1    
Voorschot 910 **4.000 - 
Uitvoeringskosten    
Overige kosten 566 200 218 

Totaal bestedingen 15.151 37.220 24.460 
 
Exploitatie resultaat 
Is toegevoegd/onttrokken aan 
besteedbaar vermogen: -4.130 0 26.342 
 
 
 
*Deze bedragen zijn begroot voor het gehele project. Deze begroting geldt dus voor de totale 
projectkosten gemaakt in 2006 en 2007. 
**Dit bedrag is begroot voor het hele project. Aangezien dit project ook over het jaar 2008 
loopt volgt volgend jaar de eindafrekening en specificatie van de kosten. 
***Project Ghana Hand in Hand heeft meer fondsen binnen gehaald dan dat het project heeft 
gekost. Dit overschot van € 22.789,- zal ten goede komen aan het HIH Tricycle Fonds. (zie 
hoofdstuk 5.1.3) 
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7 Plannen voor 2008 

 
Drie jaar na de oprichting van Movendi Foundation is de stichting nog steeds 
groeiende. Movendi streeft duurzaamheid van haar projecten na door binnen de 
projecten gebruik te maken van lokale middelen en krachten en de nadruk te leggen 
op het overbrengen van kennis. Ook dit jaar is dat duidelijk terug te zien in de 
projecten die Movendi Foundation heeft afgerond en opgestart. 
 
Uit drie jaren ervaring leert Movendi dat het zelfredzaam maken van een project één 
van de lastigste doelen in om te bereiken. Vaak is het noodzakelijk een project langer 
te blijven volgen en zo nu en dan nieuwe impuls van buitenaf te geven, zoals het 
(deels) sponsoren van tricycles (zie het Movendi Tricycles Project) of het vanaf 
afstand begeleiden van een lokale coördinator. Door deze sponsoring en begeleiding 
langzaam af te bouwen geloven wij een duurzaam project te kunnen neerzetten. 
 
De samenwerking met verschillende disciplines in de projecten blijkt zeer 
doeltreffend te werken. Een multidisciplinair project team vult elkaar perfect aan. 
Ook in de komende jaren zal Movendi Foundation er daarom naar streven om met 
stagiaires en vrijwilligers met diverse achtergronden te werken. 
 
Het enthousiasme en de toewijding waarmee de verschillende stagiaires en 
vrijwilligers te werk gaan was ook dit jaar overweldigend. Het houdt de stichting 
scherp en gedreven om ook in 2008 weer mooie projecten neer te zetten. 
 
Onderstaand vindt u een overzicht van de projecten die Movendi in 2008 wil gaan 
uitvoeren. 
 
Ghana Hand in Hand 
Met behulp van het Movendi Tricycle Fonds kunnen de opgeleide Ghanese technici 
over een langere periode ervaring opdoen met het maken van hulpmiddelen voor 
minder validen. Over een jaar zal het verloop en de afhandeling van de aanvragen 
van het Tricycle Fonds van worden geëvalueerd. In overleg met het projectteam en 
het bestuur van de Hand in hand Community zal dan worden bepaald of eventuele 
vervolgprojecten noodzakelijk zijn. 
 
Ghana Moves 2008? 
Zoals beschreven in dit jaarverslag zal Movendi Foundation de resultaten van 
GhanaMoves nauwkeurig volgen. Over een jaar zal het project worden geëvalueerd 
en zal bepaald worden of nieuwe input van Movendi Foundation noodzakelijk is. 
Mocht dit noodzakelijk blijken dan zal in overleg met alle betrokken partijen worden 
besloten op welke manier Movendi Foundation de duurzaamheid van dit project kan 
bewerkstelligen.  


