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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 
Marije Companjen    lid 
Karin Hoetmer     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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Drie voorbeelden van de door Ameyaw Hayford & Co gemaakte tricycles 

2 Het Hand In Hand Tricycle Fonds 

 
Het Hand in Hand Tricycle Fonds is ontstaan uit een eerder project van Movendi 
Foundation, het Ghana Hand in Hand project te NKoranza. Een onderdeel van dit 
project (zie jaarverslag 2007) was het opleiden van lokale technici om hen in staat te 
stellen hulpmiddelen te vervaardigen voor minder validen. Bij het afronden van het 
Hand in Hand project is besloten het overschot aan sponsorgelden voor het Hand in 
Hand Tricycle Fonds beschikbaar te stellen. Met dit financieringssysteem worden de 
door Movendi opgeleide lokale technici gestimuleerd hulpmiddelen voor minder 
validen (in dit geval tricycles) te blijven vervaardigen. 
 
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 Hand Tricycle Fonds aangevuld. Er is met de lokale technici 
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 dat eind 2007 beschikbaar is 
gesteld voor het fonds bedraagt €22.789,00, wat equivalent is aan ongeveer 114 
tricycles. Tevens is het mogelijk dat de lokale technici aanspraak op het fonds maken 
als ze een aanvraag van een ander hulpmiddel dan een tricycle ontvangen. 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.  
 

 
In 2008 zijn er door de lokale techici, Ameyaw Hayford & Co, ruim zeventien tricycles 
vervaardigd. Dat zijn dus 17 mindervalide personen met een betere kans tot slagen 
in de Ghanese samenleving.  Het overgrote deel van deze fietsen is van de grond af 
aan gebouwd, maar er zijn ook enkele opgebouwd uit oude rolstoel frames. Ameyaw 
Hayford & Co hebben op deze manier hun las- en ontwerpkunsten kunnen 
uitbreiden. Wij zijn verheugd dat ze gebruik maken van de middelen die voorhanden 
zijn. Aangezien er nog ruimschoots voldoende in kas is om deze tricycles voorlopig te 
kunnen blijven subsidiëren willen we deze goede samenwerking in het jaar 2009 
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blijven voortzetten. Daarnaast zal in mei 2009 een viertal van de originele Ghana 
Hand in Hand projectgroep een bezoek brengen aan Nkoranza. Op deze manier 
kunnen zij met eigen ogen de vorderingen maar ook mogelijke obstakels live 
waarnemen. Aan dit bezoek zal een evaluatie gekoppeld worden, waarin ook het 
fysioproject zal worden opgenomen. Maar hierover meer in het jaarverslag 2009.  
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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 2008 zijn geslaagd. Movendi kijkt tevreden en met veel plezier 
terug op de projecten van het afgelopen jaar. We zullen ons inzetten ook in 2009 
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 2008 om drie geslaagde stageprojecten te organiseren. 
Onderstaand vindt u een omschrijving van de resultaten van het het GhanaMoves 
project 2008, uitgevoerd door studenten Industrieel Ontwerpen van de TU Delft, het 
IndiaMoves project, uitgevoerd door twee studenten van de opleiding Industrieel 
Ontwerpen van de TU Delft, en van het stageproject dat in Kakinada is uitgevoerd 
door studenten Bewegingstechnologie van de Haagse Hogeschool.  
 

4.1 Project Ghana Moves 2008, eindevaluatie geschreven door het 
studententeam 

4.1.1 Achtergrond 

Een derde groep studenten is van 
September 2008 t/m Februari 2009 
met het project GhanaMoves bezig 
geweest: Zjenja Doubrovski, Hester 
van Toorenburg, Marloes van der 
Hout en Hanneke van den Bos. 
Waarvan een verblijf in Ghana van 
drie maanden. Vier studenten 
Industrieel Ontwerpen hebben dit 
project in hun laatste stadium van 
de MSc uitgevoerd voor het vak 
Integral Design Project. 
 
Het project GhanaMoves is in 2006 
gestart met een groep van vier 
Industrieel Ontwerpen studenten. 
Het doel was om mobiliteit en werkgelegenheid te verschaffen aan lichamelijk 
gehandicapten in Ghana. Een ontwerp voor een hand aangedreven tricycle is 
gemaakt in samenwerking met de plaatselijke metaalwerkplaats Mak-D en tevens 
zijn er drie tricycles geproduceerd.  
De werkgelegenheid zou met de tricycle in de vorm van straathandel gerealiseerd 
worden. Straathandel is een algemeen beeld in Ghana en wordt door velen 
uitgevoerd. Om de werkgelegenheid te realiseren, is het bedrijf FanMilk bereid 
gevonden om mee te werken. FanMilk is de grootste zuivelfabrikant en sterk 
aanwezig in de verkoop van ijsjes en bevroren yoghurt op straat. Drie gehandicapten 
zijn gestart als verkoper op de tricycles.  
In het daarop volgende jaar, 2007, zijn twee bedrijfskunde studenten naar Ghana 
vertrokken. Hun doel was om de organisatorische aspecten van het project vorm te 
geven. Er is een tweede bedrijf bereid gevonden om mee te werken in het project, 
genaamd Peak (dat een onderdeel is van Friesland Foods). Peak is fabrikant van 
melkproducten, zoals het veel gebruikte melkpoeder. Daarnaast is er door deze 
tweede groep een coördinator aangesteld voor GhanaMoves, meneer Korsah, 
eveneens gehandicapt en is het project onder de Ghana Society of Physically 
Disabled (GSPD) geplaatst. De GSPD is een nationale NGO die lichamelijk 
gehandicapten samenbrengt en werkt aan een betere plaats voor gehandicapten in 
de samenleving. Er zijn via de GSPD  gemotiveerde gehandicapten geworven die zijn 
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gestart op de tricycles met de verkoop van Peak en FanMilk producten. Verschillende 
contracten zijn opgesteld tussen de betrokken partijen die de taken en 
verantwoordelijkheden van elke partij beschrijven, hierna kon het project starten. 
 

4.1.2 Doel 

In 2008 was het tijd voor een derde groep om naar Ghana te vertrekken met als doel 
om het bestaande GhanaMoves te evalueren en een boost te geven. Een 
voorbereiding van een maand in Nederland ging vooraf aan een verblijf van drie 
maanden in Ghana. Het werk dat is verricht in deze tijd zal hieronder worden 
beschreven in drie delen; als eerste zal de inventarisatie en analyse worden 
besproken, waarna het vervolg en als laatste de toekomst van het project wordt 
beschreven.  
 

4.1.3 Resultaten 

 
Inventarisatie en analyse 

Het eerste deel van ons doel bestond uit het krijgen van een goed beeld van de 
situatie aldaar. Dit om ons het project eigen te maken en te weten te komen hoe het 
op het moment liep. Hoeveel tricycles rijden er nog rond? Hoe verloopt de 
coördinatie? Wat zijn problemen die zich voordoen?  
Deze vragen wilden wij beantwoord krijgen door met alle betrokken partijen te 
spreken. Wij hebben o.a. 
met de coördinator meneer 
Korsah, de gehandicapten, 
FanMilk en Peak 
gesproken. Ook hebben we 
uitgebreid met Michael, de 
baas van de 
metaalwerkplaats Mak-D, 
gepraat. Deze werkplaats 
was ondertussen naar een 
nieuwe, grotere locatie 
verhuisd, waar nu ook 
betere apparaten staan.  
             
 
 
Een zeer uitgebreide analyse volgde uit deze gesprekken. Er bleek nog één 
gehandicapte rond te rijden die zes dagen per week FanMilk producten verkocht. 
Daarnaast was er nog één verkoper die op een vaste locatie had gewerkt en 
waarschijnlijk weer ging werken. De twee Peak verkopers waren gestopt, en Peak 
had zich teruggetrokken uit het project. GhanaMoves was dus niet gegroeid zoals 
gehoopt was. Er zijn problemenschema’s opgesteld met redenen waarom groei 
uitbleef, belangrijke elementen die negatief bijdragen bleken: het rijden op een 
tricycle is zwaar, met de tricycle zijn niet alle plaatsen bereikbaar, inkomsten zijn 
onder het minimumloon, concurreren met gewone verkopers is moeilijk en bedelen 
heeft een hoger inkomen. De positieve aspecten zijn dat het project veel potentie 
heeft aangezien de gehandicapten die echt willen er ook hun dagelijks brood mee 
kunnen verdienen. Ook kwamen er mogelijke nieuwe ideeën op voor een 

De nieuwe werkplaats 
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vervolgproject, zoals de verkoop van een lichter product en dat op een vaste locatie, 
zonder concurrentie, zodat rondrijden niet nodig zou zijn.  
 
Vervolg 
Na de uitgebreide analyse was het tijd om een keuze te maken. Wordt er wederom 
een pilot opgezet van een nieuw GhanaMoves concept, of moeten alle mogelijkheden 
verder worden onderzocht zodat een goed advies aan Movendi gegeven kan worden 
voor de toekomst? Er is gekozen voor de tweede optie; een advies voor Movendi 
Foundation. Naast het advies was het ook belangrijk de baan die de werkende 
gehandicapte nu heeft te waarborgen. Nieuwe contracten en afspraken tussen Mak-
D, het FanMilk depot en de gehandicapte zijn opgesteld die de hulp bij het werken 
en het onderhoud van zijn tricycle garanderen. 
 
Om een goed advies te kunnen geven, rees de vraag, wat is GhanaMoves nu 
eigenlijk? Het concept GhanaMoves is in taken en partijen uitgesplitst. Een 
voorbeeld: de geldschieter van een GhanaMoves project, wie of wat kan deze functie 
vervullen? Dat kan een bank, een bedrijf, een kerk, een NGO en nog vele andere 
instanties zijn. Welke verantwoordelijkheden kan de geldschieter nog meer 
hebben/krijgen? Aan de hand van deze opsplitsing is een methode ontworpen 

waarmee een GhanaMoves project kan worden gecreëerd.  
Een GhanaMoves project hoort uit ieder onderdeel een keuze te bevatten. Door het 
dagelijks leven in Ghana, het analyseren van een GhanaMoves project en door 
nieuwe combinaties te maken met de methode, kwamen bij ons ideeën op voor een 
toekomst project. Naar de prille project ideeën is veel onderzoek gedaan. Er is 
gepraat met mogelijke nieuwe bedrijven en NGO’s. Een drietal concepten zijn door 
ons gepresenteerd en worden als advies aan Movendi Foundation gegeven: 
- straatverkoop project met telefooncredits 
- samenwerkingsproject waarin een depot de hoofdrol speelt; bakkerij idee 
- een persoonlijk coachings project waarbij de gehandicapte zelf aan zijn toekomst 
werkt 
 
In de bovenstaande concepten blijven twee punten vaste gegevens, te weten de 
tricycle als mobiliteitsmiddel en de producent hiervan, Mak-D. De tricycle zou als 
mobiliteitsmiddel en/of verkoopmiddel gebruikt worden. Na een grondige analyse van 
de bestaande tricycle, is er een herontwerp gemaakt. In samenwerking met de 
werknemers van Mak-D is het nieuwe ontwerp van de tricycle geproduceerd. Ook is 

De nieuwe tricycle. 
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voor dit nieuwe ontwerp een mal gemaakt en is er een productie document gemaakt, 
zodat Mak-D de hand aangedreven fiets zelf kan produceren. De eerste verbeterde 
tricycle is aan de verkoper van GhanaMoves gegeven, die zes dagen per week 
FanMilk producten verkoopt.  
Naast de GhanaMoves tricycle, zijn er nog andere opdrachten voor Mak-D 
uitgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld een duwkar ontworpen voor Mobile Water die nu 
ook in productie zal gaan.  

 
Toekomst 
Na drie maanden zat het verblijf in Ghana erop. Met een diepte analyse, een advies 
aan Movendi en een herontwerp van de tricycle is de derde groep teruggekeerd. De 
toekomst van GhanaMoves krijgt een vervolg! Met de adviezen die zijn gecreëerd kan 
Movendi Foundation nieuwe stappen ondernemen. Een eerste stap is al gezet in het 
“bakkerij idee”. Dit is een project waarbij gehandicapten met uiteenlopende 
handicaps in een reeds bestaande bakkerij werken, waarna andere gehandicapten 
het gebakken brood zullen verkopen op verschillende plaatsen.  
Een punt dat duidelijk uit de analyse naar voren komt, is de noodzaak van 
aanwezigheid van een persoon voor een langere periode. De periodes dat studenten 
nu naar Ghana zijn gegaan, zijn van relatief korte duur. Voor de coördinatie van een 
project als GhanaMoves blijkt het belangrijk te zijn om coördinatie ter plaatse te 
hebben voor een periode van bijvoorbeeld twee jaar. Hieraan wordt nu al gewerkt.  
Een opdracht en opdrachtgever zullen duidelijk omschreven worden, en een nieuw 
team zal Ghana wederom Moven! Een vervolggroep of persoon gaat een prachtige 
tijd tegemoet zoals wij dat hebben gehad. 
 
Zjenja Doubrovski, Hester van Toorenburg, Marloes van der Hout en Hanneke van 
den Bos 

De nieuwe tricycle in gebruik. 
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4.2 Project IndiaMoves, eindevaluatie geschreven door het 
studententeam 

 

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”. In 2008 hebben beide studenten de resultaten van de 
afstudeerstage in India uitgewerkt in afstudeerverslagen. 
 
 
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. 
 
Resultaten Elroy Bongers 
 
Het Begin 
IndiaMoves ‘07-‘08 is net als het voorgaande project, 
GhanaMoves, een project met als doel lichamelijk 
gehandicapten mobiliteit te verschaffen, dat hen moet 
helpen in het voorzien van hun levensonderhoud in een 
context waarbinnen de kansen voor deze doelgroep 
minimaal zijn. 
De context waarvoor gekozen is, is metropool Mumbai 
(voorheen Bombay); India’s grootste stad en tevens 
toevluchtsoord voor vele kansarmen die hopen op de 
‘Mumbai Dream’.  
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Omdat deze context volledig nieuw was en dus niet zeker was in hoeverre er in 
Mumbai draagkracht zou bestaan voor het initiatief, was eerst een 
haalbaarheidsstudie nodig. Het doel van deze fase van het project was dan ook om 
te onderzoeken of men in Mumbai ontvankelijk was voor het project en als dat het 
geval was, hoe het dan uitgevoerd zou moeten worden.  
 
Hierbij waren de volgende subdoelen gesteld: 
 
• Het vinden van de doelgroep en het begrijpen van hun mogelijkheden en 

behoeftes en daarbij het vaststellen van hun wensen met betrekking tot de 
uitvoer van IndiaMoves 

• Het bij elkaar brengen van verschillende organisaties om een continuerend 
project te kunnen opzetten;  

• Het ontwerpen van een inkomsten genererende business. IndiaMoves draait om 
zowel Mobiliteit als Werkgelegenheid en met name die laatste hangt sterk samen 
met het genereren van inkomsten. 

 
IndiaMoves is uitgevoerd als afstudeerproject van student Industrieel Ontwerpen 
aan de TU Delft door Elroy Bongers. Na een analyse/desk-research fase in Delft 
werd op 20 December 2007 voet gezet op Indiase bodem en ging IndiaMoves van 
start! 
 
De doelgroep 
Mumbai is een stad met een populatie van rond de 
16 miljoen mensen, waarvan 50% in sloppenwijken 
leeft. Veel van deze mensen zijn van het arme 
platteland naar de stad gekomen om het geluk in de 
grote stad te vinden; vaak tevergeefs. 
De regering van Mumbai geeft niet veel om haar 
armen en minderbedeelden en de grote groep 
lichamelijk gehandicapten is daar geen uitzondering 
op. 
 
 

Het eerste aspect van IndiaMoves was het 
ontmoeten van de lokale gehandicapten om te 
begrijpen wat hun situatie precies inhoudt op 
lichamelijk, geestelijk en financieel vlak. Al snel 
werd duidelijk dat de groep ‘gehandicapten’ in 
werkelijkheid sterk gedifferentieerd is en niet 
alleen op lichamelijk gebied. Velen voelen zich 
jarenlang buitengesloten van de maatschappij en 
daardoor was het een uitdaging om mensen te 

vinden die het simpelweg aandurfden om te participeren; maar ze werden wel 
degelijk gevonden.  
 
Stakeholders 

Het begrijpen van de doelgroep was maar één aspect van IndiaMoves; minstens zo 
belangrijk was het vinden van de juiste organisaties die het project zouden kunnen 
dragen en continueren. Cruciaal bij dit soort projecten is gebleken dat er lokaal een 
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partij moet zijn die de moeite en energie in het project wil steken om het te laten 
blijven bestaan. 
 
Een grote organisatie die zich inzet voor lichamelijk gehandicapten in Mumbai is de 
National Job Development Centre (NJDC). Het doel van deze organisatie is, zoals de 
naam al doet vermoeden, het verschaffen van werkgelegenheid aan gehandicapten; 
waarbij een brede groep wordt geholpen, van blinden tot reumapatiënten. 
Aangezien het projectdoel erg gelijk was aan dat van hen en zij een groot tekort 
hadden aan werk (en dus een overschot aan mensen!) werd al snel de keuze 
gemaakt om deze partij te betrekken bij IndiaMoves. Er was een grote groep van 
poliopatiënten in de database van de organisatie en bij de ontmoetingen met hen 
werd duidelijk dat deze groep in erbarmelijke situatie leeft, capabel is om te werken, 
maar geweigerd word door werkgevers vanwege hun handicap.  
 
Naast de NJDC, die zowel als ‘Human Resource’ zou fungeren en als ‘Central 
Initiative’ waren er meer organisaties nodig om het project op een duurzame manier 
op te zetten. Ten eerste moest er een organisatie/bedrijf worden gevonden dat kon 
voorzien in mobiliteitsvehikels. Een duidelijke basis van het project is de combinatie 
tussen Werkgelegenheid & Mobiliteit, dus ook zou er een bedrijf bij het project 
moeten worden betrokken dat een vorm van business zou kunnen leveren.  
 

Voor het deel van Mobiliteit werden twee 
organisaties gevonden die niet alleen 
mobiliteitsproducten vóór gehandicapten maakten 
maar waar ze ook dóór gehandicapten werden 
gemaakt! In de organisatie NASEOH werd een hele 
goede partner gevonden om, net als tijdens 
GhanaMoves, handgedreven driewielers te 
fabriceren. Driewielers worden ook in Mumbai 
veelvuldig gebruikt door gehandicapten, omdat het 
een goedkope, duurzame en stabiele manier is van 
vervoer. Daarom werd dus wederom gekozen voor 
deze manier van mobiliteit. 

Voor het deel van Werkgelegenheid moesten eerst nog andere factoren in 
ogenschouw worden genomen die vallen onder de noemer Context. 
 
De Context 
Het idee is dat IndiaMoves kan deelnemen aan de straathandel van Mumbai. Omdat 
op deze manier de gehandicapten niet gelimiteerd worden door werkgevers, 
gebouwen en reisafstanden is het een uitgelezen manier om in hun behoeftes te 
voorzien.  
 
 
Het eerste deel van de context heeft alles te maken met de 
straat: zowel infrastructuur als de bestaande straathandel, 
maar ook het verkeer en de kwaliteit van de wegen. Al deze 
aspecten werken op de randvoorwaarden van het project. 
Daarnaast is er ook nog een meer ontastbaar deel van de 
context: maatschappij, kasten, cultuur, tradities, etc. Al deze 
aspecten zijn meegenomen in het ontwerpen van de 
business en met het genereren van vele ideeën kwam het 
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laatste deel van het project steeds beter in zicht. 
 
Om de gehandicapten werkgelegenheid te bieden 
was het cruciaal om een partij te vinden dat zou 
kunnen worden benoemd als Business Supplier. 
Deze stakeholder zou de financiele ruggengraat 
van het project zijn en het sterke punt van 
GhanaMoves zou ook in IndiaMoves moeten 
gelden: de business moet een win-win situatie 
zijn voor alle betrokkenen. Waar dat voor de 
gehandicapten een project moet zijn dat aansluit bij hun capabiliteiten en wensen 
moet dat voor de Business Supplier simpelweg betekenen dat zij naast een stukje 
Corporate Social Resposibility ook omzet maken! 
 
Het project werd ontvangen en erg enthousiast opgepakt door nummer-1 FMCG 
bedrijf in India: Hindustan Unilever Limited (HUL). Vanaf het begin hadden zij al een 
faciliterende rol in het project en in de toekomst is het mogelijk dat zij ook in het 
vervolgtraject actief zullen worden. Omdat zij al meerdere projecten doen voor de 
Bottom of the Pyramid (mensen die van minder dan 1 dollar per dag moeten leven), 
worden zij gezien als stakeholder met naast veel ervaring ook de overtuiging om het 
project op de juiste manier te ondersteunen. 
Het concept met de hoogste potentie zou worden dat de gehandicapten, met 
handgedreven driewielers, aan de armen van de samenleving, schoon en goedkoop 
drinkwater gaan verkopen.  
 
Het vervolg 
Het project eindigde op het moment dat werd vastgesteld dat 
ook Mumbai klaar is voor een project van EarthMoves; de 
verzamelnaam voor projecten van Movendi die zijn gebaseerd 
op het verschaffen van Mobiliteit & Werkgelegenheid aan 
gehandicapten in ontwikkelingslanden. 
De volgende stappen zijn nu om aan de ene kant het ontwerp 
van driewieler in combinatie met de te verkopen producten te 
ontwikkelen. Aan de andere kant is er de taak om de hele 
business uit te diepen en om zo ook de economische 
duurzaamheid te waarborgen. Binnen het GhanaMoves project zijn al behoorlijk wat 
ervaringen opgedaan over hoe dit goed aan te pakken, dus deze kennis kan worden 
toegepast op IndiaMoves. 
 
Persoonlijk denk ik dat er absoluut de juiste animo in Mumbai is om dit project op te 
zetten. Met name de organisaties die bij het project zijn betrokken, zijn ervaren en 
professioneel en hebben allemaal de juiste doelstelling. De grootste opdracht is nog 
om de gehandicapten ook zo enthousiast te krijgen. Ondanks dat er enkelen zijn 
gevonden die graag mee willen doen viel het wel op dat er toch een grote groep is 
met een inwendige angst om ‘weer iets te gaan ondernemen’.  
 
Het is ontzettend belangrijk dat de wensen van de gehandicapten die 
uiteindelijk de straat op moeten gaan worden gehoord.  
 
Ik heb ontzettend veel geleerd van het project en een geweldige periode gekend in 
Mumbai. Ik heb veel inspirerende mensen ontmoet en heb erg veel respect 
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gekregen voor mensen die in erbarmelijke omstandigheden toch zo levenslustig in 
het leven staan. 
 
Hiervoor wil ik Movendi en alle sponsors van harte bedanken!  
 
Elroy Bongers 
 

4.3 Stageproject MSI Kakinada (India), eindevaluatie geschreven door 
het studententeam 

 
Dankzij nauwe samenwerking met de 
Haagse Hogeschool is het mogelijk 
geweest in 2008 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 2008 onder 
begeleiding van Movendi is uitgevoerd in 
samenwerking met het Maharshi 
Sambamurthy Institute. (MSI) 
 

4.3.1 Achtergrond 

In 2003 is Movendi gestart met Indiaproject2003. Na een periode van zes maanden 
hebben ze een succesvol project afgerond. Naast het ontwerpen en vervaardigen van 
hulpmiddelen voor de meisjes zijn ook mensen uit de lokale bevolking opgeleid om 
hun werkzaamheden te kunnen voortzetten. Fysiotherapeuten zijn op de locaties 
bijgeschoold door gediplomeerde Nederlandse fysiotherapeuten.  
 

In 2005 is een nieuwe stagegroep naar India vertrokken. Deze groep bestond uit 
twee studenten, waar van een Industrieel Ontwerpen en een Werktuigbouwkunde 
studeerde aan de TU Delft. Het doel van dit project was het verbeteren van de 
SARdyna, een mobiliteitshulpmiddel voor meisjes binnen het MSI die zich kruipend 
voortbewogen, waarbij het nieuwe ontwerp zodanig werd vastgelegd, dat het in de 
toekomst eventueel op grotere schaal geproduceerd kan worden. 
 
In 2008 is een derde groep naar Kakinada gestuurd. Deze groep bestond uit vier 
derdejaars bewegingstechnologie studenten van de Haagse Hogeschool, Evelien 
Dubbeldeman, Rick van Leeuwen, Robbie Timmers en Sebastiaan Zaalberg.  
 

MSI versiering 
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4.4.2 Doel 

 
Movendi heeft voorafgaande de 
stage twee opdrachten opgesteld. 
Deze opdrachten zijn gebaseerd op 
voorgaande projecten via Movendi 
en op ideeën van het MSI zelf.  
Hieronder volgen de twee projecten 
en de bijhorende deelvragen.  
 
Het eerste doel van deze stage was 
een oriëntatie maken van de grote 
projecten binnen het MSI. Dit is 
uitgevoerd door middel van 
observatie. Zo hebben wij en 
Movendi een goed beeld gekregen 
van wat in de loop der jaren is 
gebeurd binnen het MSI.  
De opdracht was verdeeld in drie 
onderwerpen; de werkplaats en de fysiotherapie van het MSI.  
 

Binnen het MSI wordt veel gebruik gemaakt van braces en SARdyna’s. De braces verkeren 
echter in slechte staat en veel meisjes zijn uit hun braces gegroeid. Ook de SARdyna’s zijn in 
loop der jaren heen versleten. Omdat de meisjes deze middelen dagelijk gebruiken, moet hier 
nodig iets aan gedaan worden. Het tweede doel van deze stage was dan ook om, na een 
analyse te hebben gemaakt, alle braces en SARdyna’s  te repareren. 

 

4.4.3 Resultaten 

De werkplaats 

“Inventariseer hoe de werkplaats binnen het MSI nu draait” 
 
De werkplaatst wordt momenteel niet of nauwelijks gebruikt. Bij aankomst zag de 
werkplaats eruit alsof deze diende als opslaghok voor oude en kapotte hulpmiddelen 
als SARdyna’s en looprekjes. De werkplaats is bij aankomst meteen opgeruimd en 
schoongemaakt. Er bleken een aantal essentiële machines niet meer bruikbaar, deze 
zijn vervangen.  
 
Binnen het MSI zijn momenteel zes SARdyna’s in gebruik. Drie hiervan zijn gemaakt 
door de studenten uit 2005 en de overige drie SARdyna’s heeft PresadaRao 
vervaardigd. Deze verkeerde echter in slechte staat. Het grootste probleem van de 
SARdyna’s is het houtwerk, dit hout is in de loop der jaren gaan splijten. Ook de 
banden waren oud, versleten en allemaal lek.  
 
De man die in de werkplaats hoorde te werken was PResadaRao, hij heeft echter een 
nieuwe baan gekregen waardoor hij geen tijd meer heeft om bij het MSI te werken.  

 

Meisjes van het MSI 
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Fysiotherapie 

“Inventariseer hoe de fysiotherapie momenteel draait binnen MSI” 
 

De eerste indruk die er gekregen is van de fysiotherapie is dat het goed loopt, na 
een interview met Praveena (de fysioloog) klopt dit ook. De meisjes van het MSI 
krijgen allemaal een half uur per dag een workout, bestaande uit wat rek en kracht 
oefeningen. Daar naast krijgen de meisjes die polio hebben 3 keer per week een half 
uur fysiotherapie. De oefeningen die ze dan krijgen bestaan verschillend uit 
krachttraining van de armen en benen, fiets- en 
loopoefeningen, passieve en actieve strek 
oefeningen en balans oefeningen. Praveena helpt 
ook mensen van buiten het MSI, dit zijn ongeveer 
12 mensen per dag waarvan 5 á 6 kinderen. Deze 
mensen krijgen de zelfde oefeningen als de 
meisjes van het MSI. De hulpmiddelen die ze 
tijdens deze oefeningen gebruikt variëren van 
lopende banden om loop trainingen op te doen 
tot zandzakken om de benen te extenderen.  
 
De mensen van buiten het MSI krijgen hier tegen 
een laag tarief (t.o.v. andere klinieken) een 
goede behandeling. De arme mensen krijgen nog 
eens extra korting op het al lage tarief. De 
fysiotherapie ruimte is een grote ruimte die in 
klein hokjes is verdeelt door scheidingswanden. 
Zodat iedere patiënt zijn privacy heeft. 
 
De braces 
Binnen het MSI wordt veel gebruik gemaakt van braces (beenbeugels). Deze braces 
zijn afgelopen jaren door verschilldende organisaties aan het MSI gedoneerd. De 
meisjes dragen de braces dagelijks, daarom moeten deze comfortabel zitten.  
 
Alle braces zijn nagekeken en gerepareerd. De meisjes zijn per tweetal naar de 

werkplaats toekomen en er is samen met de fysiotherapeut, 
Praveena, gekeken naar wat er gedaan moest worden. 
Tijdens deze opdracht zijn we in twee groepen verdeeld, elk 
tweetal heeft aan zijn eigen project gewerkt. Nadat de 
braces gerepareerd waren, werden de meisjes weer 
geroepen om de gerepareerde braces te passen. Het is 
voorgekomen dat de brace na het 
repareren nog niet naar wens was. 
Deze hebben we vervolgens een 
tweede keer aangepast. Er is dus 
een goede communicatie geweest 

tussen het meisje en ons, zodat we 
de brace naar haar wensen konden 
aanpassen.  

 

 

Meisje aan het trainen 

Braces 

Kneecap voor crawling girl 
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Kruipende meisjes 
Er zijn ook een aantal meisjes waarbij de benen zo vergroeid zijn dat het niet meer 
mogelijk is rechtop te lopen. Deze meisjes bewegen zich dus kruipend voort. Voor 
het kruipen hebben ze bestaande kneecaps maar deze gebruiken ze niet veel omdat 
ze niet lekker zitten en een schrapend geluid over de vloer maken.  
 
Er is gekozen om de voorkant van de knee-caps van stug leer te maken. Het leer 
neemt gemakkelijk de vorm van de knie aan en geeft genoeg ondersteuning. De 
oude vulling was van een soort schuimrubber, dat na verloop van tijd dunner werd. 
Daarom is er gekozen voor rubber en geen schuimrubber. Ook is de vulling dikker 
dan de oude. Doordat er gekozen is voor leer is het mogelijk alles te stikken. Het 
model is zo aangepast dat er aan de zijkanten ook materiaal zit, zodat de knie daar 
ook beschermt is. 
  
De SARdyna’s 
Binnen het MSI wordt veel gebruik gemaakt van de SARdyna. Deze zijn echter in de 
loop der jaren versleten en werken niet meer optimaal. Door de hoge vochtigheid is 
het hout al snel gaan splijten en de banden zijn lek. Er is ons gevraagd de versleten 
SARdyna’s een opknapbeurt te geven en tevens vijf nieuwe SARdyna’s te 
vervaardigen, met een nieuw, verbeterd ontwerp.  

Wat zijn SARdyna’s? 

Een SARdyna is een mobiliteitshulpmiddel voor meisjes die zich kruipend 
voortbewegen. De eerste versie van de SARdyna is ontworpen tijdens 
Indiaproject2003. 
 
In 2005 is deze SARdyna herontworpen. Er bleek behoefte te zijn aan een rugleuning 
en het gebruikte hout voor de zitting was niet optimaal.  

 
 

 

 

 

 

 

Herontwerp SARdyna’s anno 2008 

Om een idee te krijgen welke SARdyna’s gebruikt kunnen worden voor het 
herontwerp, hebben we een vragenlijst opgesteld. Bij deze vragen gaat het vooral 
om de gebruikte materialen en de afmetingen voor de nieuwe SARdyna’s. Samen 
met de Head Mistress en Praveena hebben wij de meisjes deze vragen gesteld. Zo 
hebben wij een goed en duidelijk overzicht van de wensen van de meisjes.  
 
De meisjes geven de voorkeur aan een houten zitting. De gevlochten zitting is na 
drie jaar gaan scheuren, waardoor de meisjes zich niet meer veilig voelde op de 

 De eertse Sardyna uit 2003                             Het herontwerp uit 2005 
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SARdyna’s. Ze vertelde ons dat ze bang waren erdoorheen te zakken. De houten 
zitting was echter ook al gaan splijten, maar waren niet bang hier doorheen te 
zakken. Voor de rugleuning hadden ze geen specifieke voorkeur. Wij denken dat een 
houten rugleuning voor deze functie duurzamer materiaal is, aangezien de 
gevlochten rugleuning al was gaan scheuren. Het hout verkeerde daarentegen nog in 
goede staat. De meisjes hadden over afmeting en plaatsing van de rugleuning en 
zitting niets te klagen, hier hebben we dan ook niks aan veranderd 
 
De oude SARdyna’s zijn in verschillende kleuren geverfd. Het frame heeft een blauwe 
of zwarte kleur en het hout is groen, geel of blauw geverfd. Aangezien wij de 
SARdyna’s ook een leuk kleurtje willen geven, hebben wij de meisjes, met behulp 
van enkele voorbeelden, hun favouriete kleur laten kiezen. De SARdyna’s hebben de 
kleuren gekregen die het meeste zijn gekozen. De kleuren die het meest gekozen 
zijn, zijn rood,  groen en blauw. De 
SARdyna’s hebben de kleuren rood 
en blauw gekregen, deze kleuren 
passen goed bij de rest van het 
MSI. We hebben gekozen om het 
frame een neutrale, zwarte, kleur te 
geven. Op alle zittingen is padding geplaatst.  
 
 
Toekomstige samenwerking met UMVK 

Tijdens deze stage is er contact gezocht met S.P. Reddy, directeur van het UMVK. 
Het UMVK is een non-profit vrijwilligers revalidatieschool voor jongens met een 
geestelijke beperking. Het UMVK houdt zich voornamelijk bezig met het voorkomen 
van een verdere uitbraak van de handicap, het creëren bewustzijn en gelijke kansen, 
het geven van onderwijs en verbetering van de levenskwaliteit en de integratie van 
gehandicapten in de mainstreams van de samenleving. Deze educatieve en 
technische school ligt net als het MSI in Kakinada.  
 
Het UMVK beschikt over een uitgebreide werkplaats waar elke dag nieuwe 
beenbeugels worden gefabriceerd. Er waren nog een aantal meisjes zonder brace die 
er wel een nodig hadden. Het doel van dit gesprek was in eerste instantie om 
beenbeugels te verkrijgen voor de meisjes van het MSI.  
 
Na dit gesprek is er het idee ontstaan over een samenwerking tussen het UMVK en 
MSI. Er was alleen geen tijd meer om deze relatie door ons tot stand te brengen. 
 
5         Projecten Vrijwilligers 
In 2008 zijn er door Movendi Foundation geen vrijwilligersprojecten uitgevoerd. We 
hebben in 2008 uitsluitend met stagiaires gewerkt. 
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6 Plannen voor 2009 

 
Vier jaar na de oprichting van Movendi Foundation is het tijd om de duurzaamheid 
van een aantal eerder uitgevoerde projecten grondig te evalueren. 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 vier 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 te werk 
gaan was ook dit jaar overweldigend. Het houdt de stichting scherp en gedreven om 
ook in 2009 weer mooie projecten neer te zetten. 
 
Onderstaand vindt u een overzicht van de projecten die Movendi in 2009 wil gaan 
uitvoeren. 
 
Evaluatie Ghana Hand in Hand 
In mei 2009 zal een viertal projectleden van de originele Ghana Hand in Hand 
projectgroep een bezoek brengen aan Nkoranza. Zij zullen evalueren wat voor effect 
het Ghana Hand in Hand project na 2 jaar nog steeds heeft op de Hand in Hand 
Community in NKoranza. Zij zullen van dichtbij de vorderingen maar ook mogelijke 
obstakels live kunnen waarnemen. In deze evaluatie zal zowel de cursus 
Bewegingstechnologie, het Hand in Hand tricycle Fonds en het Fysiotherapie project 
opgenomen. 
 
Ghana Moves 2009? 
De adviezen van het Ghana Moves team 2008 heeft Movendi Foundation ter harte 
genomen. Een eerste stap is al gezet in het “bakkerij idee”. Dit is een project waarbij 
gehandicapten met uiteenlopende handicaps in een reeds bestaande bakkerij 
werken, waarna andere gehandicapten het gebakken brood zullen verkopen op 
verschillende plaatsen. Er is contact opgenomen met het Liliane Fonds die het werk 
van deze bakkerij ondersteund. In 2009 zal er bekeken worden of er een 
samenwerkingsverband tussen de bakkerij en de Ghana Moves tricycles van MAK-D 
mogelijk is. 
Voor de coördinatie van een project als GhanaMoves blijkt het belangrijk te zijn om 
coördinatie ter plaatse te hebben voor een langere periode van bijvoorbeeld twee 
jaar. In de gesprekken voor een nieuw samenwerkingsverband zal deze noodzaak 
worden meegenomen. 
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