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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. 
 
Movendi gebruikt haar expertise op het gebied van bewegingstechnologie en combineert 
deze met kennis en kunde van studenten en vrijwilligers uit andere vakgebieden. Samen 

http://www.movendifoundation.org/�
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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 
Annelies Verheij     penningmeester 
Girolanda Costa Ramos    lid 
Marije Companjen    lid 
Karin Hoetmer     lid  
Tom Kalkman      oud-lid  
Jan Willem de Joode     oud-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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@movendifoundation.org�
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2 Algemene lopende projecten 

2.1 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. 
 
Over het jaar 2009 is er geen aanspraak gemaakt op het Tricycle Fonds. Er is wel bekend 
dat Ameyaw Hayford in 2010 wederom aanspraak zal maken op het fonds. Deze locale 
tricycle bouwer heeft niet stil gezeten het afgelopen jaar, maar door vertragingen op 
eerdere aanvragen is het niet nodig geweest om financiële hulp te vragen. Een aantal 
Movendi’s hebben Nkoranza het afgelopen jaar bezocht, zo ook de werkplaats van 
Ameyaw Hayford & Co. Verdere info hierover kunt u verderop vinden in dit jaarverslag. 
 

2.2 WorldMoves 
 
Een concept zoals gebruikt is in GhanaMoves project past in de visie van Movendi. Een 
simpel concept wat de kansen van minder validen vergroot. Deze mensen kunnen een 
actieve bijdrage leveren aan de maatschappij door de werkgelegenheid die gecreëerd 
word te benutten. Tevens geldt het als inkomstenbron voor de lokale ondernemer welke 
de tricycles vervaardigd. Wij staan ten volle achter dit concept en zien ook graag op 
andere plaatsen in de wereld uitgevoerd worden, to see the WorldMoves. We worden 
hierin bevestigd door positieve reacties uit binnen- en buitenland. Een grote bevestiging 
was het winnen van de Toon van Tuylprijs in 2007. 

Ondertussen is een Frank van Delft een oud deelnemer in het GhanaMoves project actief 
in de Ukraine aan de slag gegaan met het WorldMoves concept. Uiteraard zal het daar 
UkraineMoves gaan heten. We citeren graag het bericht uit de Ukraine van Frank: ’Sinds 
het najaar van 2009 ben ik met mijn vrouw Ellen werkzaam in Oekraïne, met als missie 
een bijdrage te leveren aan mensen met fysieke beperking. Oekraïne was tot 1991 deel 
van de sovjet unie, waar ‘geen gehandicapten waren’. Qua wetgeving en regelingen is het 
in het huidige Oekraïne prima geregeld, maar de dagelijkse werkelijkheid voor velen is een 
stuk rauwer; gewoon deelnemen aan het dagelijks leven is haast niet mogelijk door de 
vele barrières, zowel qua infrastructuur, ontoegankelijkheid van openbare gebouwen en 
openbaar vervoer als de algemene negatieve houding ten opzichte van gehandicapten. Zij 
behoren dan ook veelal tot de ‘onderkant’ van de samenleving. UkraineMoves (UM) brengt 
hier verandering in, waarbij men zichzelf ontwikkelt en een inkomen geniet. De frisse en 
innovatieve uitstraling van de trikes en originaliteit en effectiviteit van het project brengt 
bovendien een verbetering teweeg van algemene attitude van het publiek naar 
gehandicapten toe.’ 

In 2009 is er een kleine uitgave geweest aan dit project om de ontwikkeling van een 
prototype tricycle aldaar te bevorderen. Voor komend jaar wordt er verwacht dat Frank 
grote stappen zal zetten om het project van de grond te kunnen krijgen.  

http://www.handsnfeet.nl/�


Movendi Foundation 

 
 
 

 9

 

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 zelf 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, kost en 
inwoning etc.  
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4 Stageprojecten  

Dankzij nauwe samenwerking met de TU-Delft en het Liliane Fonds is het mogelijk 
geweest om in 2009 een stageproject te organiseren. Onderstaand vindt u een 
omschrijving het Ghana Children Wheelchair Project.  

4.1 Ghana Children Wheelchair Project 2009 

4.1.1 Achtergrond 
Op 11 oktober 2009 vertrokken Linh Dinh en Wietske Koers, 2 Master studenten 
Industrieel Ontwerpen, naar Madina-Accra om daar 
het Ghana Children Wheelchair Project op te starten. 
Tijdens hun verblijf van 2,5 maand in Ghana hebben 
ze onderzocht of het interessant is voor het lokale 
metaalbedrijfje Mak-D om de Ghanese markt te 
betreden met een nieuw mobiliteitshulpmiddel voor 
gehandicapte kinderen en aan welke eisen dit 
product zou moeten voldoen. Inmiddels is deze fase 
van het project afgerond en is een tweede groep 
enthousiaste studenten afgereisd naar Ghana om 
met hun bevindingen en aanbevelingen het nieuwe 
hulpmiddel te ontwerpen.  

4.1.2 Doel 
Het eerste deel van het Ghana Children Wheelchair Project had de volgende 
doelstellingen: 

• Bepalen of er een markt is voor een mobiliteitshulpmiddel voor gehandicapte 
kinderen in Ghana. 

• Vaststellen aan welk soort mobiliteitshulpmiddel er precies behoefte is in Ghana. 
• NGO’s, zoals het Liliane Fonds, bij het project betrekken als duurzame partner en 

klant voor Mak-D in de toekomst. 
• Vaststellen aan welke eisen en wensen het nieuwe mobiliteitshulpmiddel moet 

voldoen door de behoeften en wensen van zowel de eindgebruiker als van het 
Liliane Fonds en andere potentiële partners in kaart te brengen. 

• Overbrengen van kennis en informatie over consumenten- en marktonderzoek naar 
de werknemers van Mak-D. 

4.1.3 Resultaten 
Tijdens het project zijn Linh en Wietske veel op pad 
gegaan. Ze gingen op bezoek bij kinderen die een 
rolstoel nodig hebben en bij mogelijke partners voor 
Mak-D. Ze hebben in totaal 17 kinderen bezocht, 
interviews en sessies gehouden, maten opgemeten 
voor hun toekomstige rolstoel en hun omgeving 
verkend. De belangrijkste vragen hierbij waren: Welke 
ziektes komen voornamelijk voor bij de kinderen die 
een rolstoel nodig hebben? Wat zijn de eisen en 

wensen van deze kinderen en hun verzorgers m.b.t. 
een mobiliteitshulpmiddel? Wat voor ondersteuning 
krijgen ze al? En wat voor financiële middelen hebben de verzorgers tot hun beschikking?  

Bij het Liliane Fonds. Vlnr: Linh, Zuster 
Margaret, Nicholina, Wietske en Benjamin 

Wietske neemt maten op bij Kofi
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Naast deze kinderen hebben ze nog 21 andere kinderen gelokaliseerd die mogelijk een 
rolstoel nodig hebben. Deze kinderen zijn weer geïntroduceerd door de mensen van de 11 
instanties die ze hebben bezocht. Naast deze instanties hebben ze nog een lijst van 15 
instanties opgesteld die interessant zijn voor Mak-D, maar waar zij helaas geen tijd meer 
voor hadden.  
 
Het was belangrijk om langs de verschillende instanties te gaan en te onderzoeken wat 
voor wensen en eisen ze stellen aan een mobiliteitshulpmiddel en wat voor (financiële) 
middelen ze hebben om dit soort producten aan te schaffen. Ze hebben ook een 
inventarisatie gemaakt van de huidige mobiliteitshulpmiddelen, waarbij de belangrijkste 
vragen waren: Wat gebruiken ze nu? Hoe wordt dat gebruikt? Hoe wordt het gefinancierd? 
En waar komt het vandaan? Dit alles is belangrijk voor Mak-D om in te spelen op de 
behoeftes en wensen van de belanghebbenden en hen te betrekken bij het proces.  
In Ghana zijn ze erachter gekomen dat het belangrijk is om een goed en breed netwerk 
op te bouwen voor je bedrijf. Dit hebben ze ook geprobeerd te doen samen met Mak-D. 

Ze waren daarom ook bijna nooit alleen; altijd was Benjamin Amewornu (de zoon van de 
eigenaar van Mak-D) aan hun zijde, zodat hij de vaste vertegenwoordiger was voor Mak-
D. Daarnaast hebben ze om Mak-D nog een extra steuntje in de rug te geven bij hun 
marketingactiviteiten een nieuwe huisstijl voor het bedrijf ontwikkeld en een nieuw 
uithangbord voor hen geschilderd.  
 

Linh doet onderzoek met Chris en zijn moeder Rebecca laat haar dagboekje zien 

Nieuw uithangbord verven voor Mak-D De medewerkers van Mak-D bij hun nieuwe bord
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Twee hoofddoelgroepen 
In grote lijnen kunnen 2 doelgroepen onderscheiden worden voor het nieuwe 
mobiliteitsproduct: 

• Kinderen en jongeren die een sterk bovenlichaam hebben en nog goede 
controle hebben over hun armen en handen.  

• Kinderen en jongeren die geen sterk bovenlichaam hebben en geen goede 
controle hebben over hun armen en handen. 

 
 

De eerste groep kinderen zijn kinderen die meestal wat ouder en zelfstandiger zijn. Zij 
gebruiken nu vaak hulpmiddelen zoals krukken om zichzelf voort te bewegen, maar lange 
afstanden afleggen op krukken is erg vermoeiend en dagelijkse dingen zoals 
boodschappen doen is ook lastig wanneer je krukken vast moet houden. Daarom zou een 
tricycle een goede oplossing kunnen bieden voor kinderen vanaf 12 jaar. Eventueel zou 
deze tricycle veranderd kunnen worden in een normale rolstoel door een  modulaire 
handaandrijving te ontwerpen. 
 
De tweede groep bestaat uit kinderen die erg afhankelijk zijn van hun verzorgers en 
rolstoelen om zichzelf voort te bewegen. Deze kinderen hebben meestal Cerebrale Parese, 
wat inhoudt dat ze vaak minder controle over hun eigen lichaam hebben en daarom 
hebben ze een rolstoel nodig die speciale ondersteuning biedt in hun zithouding. Voor hen 
zal een aangepaste duwrolstoel ontwikkeld moeten worden waarvan de zithouding 
gemakkelijk aan the passen is om spierpijn en doorligplekken te voorkomen. Om de 
rolstoel compleet aan te passen aan de gebruiker kan een ‘papieren maché stoel’ een 
goede en goedkope oplossing bieden. Er zijn al ‘Workshops papieren maché stoelen’ aan 
de gang in Ghana, die speciaal bedoeld zijn om op een goedkope manier aangepaste 
stoelen en andere producten te maken ter ondersteuning voor kinderen met Cerebrale 
Parese.  
 
Aangezien het in Ghana normaal is om kleine kinderen op mama’s rug te dragen, is het 
niet nodig om voor heel jonge kinderen een mobiliteitshulpmiddel aan te schaffen. Het is 
pas noodzakelijk wanneer de kinderen beginnen met school; rond de leeftijd van 4. 
Aangezien het Liliane Fonds kinderen ondersteunt tot en met 25 jaar, zal Mak-D’s 
doelgroep de kinderen tussen 4 en 25 jaar zijn. Dit is een erg brede doelgroep met erg 

De jongeren in het Disabled 
Training Centre in Jachie hebben 
een sterk bovenlichaam 

De kinderen in de Hand in Hand 
Community hebben vaak een meer 
aangepaste rolstoel nodig 

Zithulp van papier maché 
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gevarieerde ergonomische maten. Vandaar dat het ook mogelijk moet zijn dat het frame 
van het mobiliteitsmiddel meegroeit met het kind of dat er verschillende maten frames 
worden gemaakt. 
 
Samenwerking Mak-D en Liliane Fonds 

Als Mak-D met de Liliane Fonds wil samenwerken, zal Mak-D zich aan moeten passen aan 
de strategie van de Liliane Fonds.  

• Mak-D zal zichzelf goed moeten promoten bij de mediators van de Liliane Fonds, 
aangezien zij degenen zijn die beslissen over waar ze de mobiliteitshulpmiddelen 
voor hun kinderen aanschaffen.  

• Mak-D moet nauw samenwerken met de medische partners van de Liliane Fonds, 
zodat het gewenste mobiliteitshulpmiddel goed aangepast is aan het kind. Hierdoor 
kunnen Mak-D's rolstoelen zichzelf ook positief onderscheiden van andere 
hulpmiddelen, aangezien we tot nu toe alleen maar rolstoelen hebben gevonden in 
Ghana die niet aangepast zijn aan de gebruiker. 

• Nadat het mobiliteitshulpmiddel is gemaakt, moet het gedistribueerd worden naar 
het kind. Aangezien het niet in grote oplagen wordt gemaakt, stellen wij voor dat 
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de koper ervoor zorgt dat het hulpmiddel terecht komt bij het kind. Als dit niet 
mogelijk is zou Mak-D het transport kunnen regelen tegen een meerprijs. 

• Mak-D moet een database bijhouden met alle informatie over de verzonden 
mobiliteitshulpmiddelen. Dit zal Mak-D helpen om goede technische ondersteuning 
te geven aan de gebruiker. De database kan bijvoorbeeld aangeven wanneer het 
tijd is voor een onderhoudsbeurt of wanneer het kind een nieuwe rolstoel nodig 
heeft.  

• De meeste verzorgers van de kinderen of de kinderen zelf zijn niet hoog opgeleid. 
Daarom is het erg belangrijk dat de verzorgers en de kinderen goed geïnstrueerd 
zijn over het gebruik en onderhoud van de hulpmiddelen. In samenwerking met de 
Liliane Fonds en medische experts zou Mak-D educatie over rolstoelgebruik aan 
moeten bieden.  
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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. Nu in het jaar 
2009 is een deel van deze groep teruggeweest ter evaluatie van het project. 
 

5.1  Terugkeer naar Project Ghana Hand in Hand 

5.1.1 Achtergrond 
Vanaf september 2006 tot maart 2007 is er met een multidisciplinair team een project 
uitgevoerd wat zich richtte op de kennisontwikkeling van lokale mensen. Het eerste 
hoofddoel was het overdragen van fysiotherapeutische kennis en het maken van een 
handleiding voor de caregivers en fysiotherapeuten in de toekomst, zodat deze als 
naslagwerk te gebruiken is. Het tweede hoofddoel was destijds het opleiden van lokale 
technici zodat zij hulpmiddelen kunnen ontwerpen, vervaardigen en onderhouden. 
Daarnaast hebben de leden zich ingespannen tot het vervaardigen van hulpmiddelen en 
repareren van bestaande hulpmiddelen voor de Hand in Hand Gemeenschap. 

5.1.2 Doel 
Met een terugkeer naar Nkoranza hebben de Movendi’s met eigen ogen de vorderingen maar 
ook mogelijke obstakels live kunnen waarnemen. Daar waar nodig kan een nieuwe impuls 
gegeven worden aan de lopende zaken. 

5.1.3 Resultaten 
Een uitgebreid evaluatieverslag is opgemaakt door de groep vrijwilligers, welke ook terug 
te vinden is op de website van Movendi. In dit jaarverslag willen we een beknopte 
conclusie geven van het bezoek aan Nkoranza.  
 

 
Ema II aan het actief oefenen met Moses 

 
Joyce aan het actief oefenen met Shalomina 

 
De fysiotherapie 
Over het geheel genomen valt het niet tegen hoe de fysiotherapie op PCC verloopt, twee 
jaar na het project. Zoals verwacht vallen de fysiotherapeuten na een tijd terug in hun 
oude gewoontes zoals het passief oefenen. We hebben nagedacht over de mogelijkheden 



Movendi Foundation 

 
 
 

 16

hoe de fysiotherapeuten te stimuleren om de eerder geoefende fysiotherapie uit te 
voeren. Diverse methoden zijn voorgesteld en overlegd met de staf van de PCC. Zoals:  

• Het aanstellen van een ‘controleur’, die erop toeziet dat het oefenboek wordt 
gebruikt. 

• Extra professionele begeleiding vanuit NL op laag frequente basis (bijv 2 maanden 
per 2 jaar), als een soort opfriscursus. 

• Onderling overleg tussen de fysiotherapeuten over nieuwe casussen met het 
oefenboek als inspiratiebron. 

• De verantwoordelijkheid betreft onderhoud en reparaties van rolstoelen is bij 1 
persoon neergelegd, deze is tevens aanspreekpunt voor alle caregivers hierover. 

• PCC licht ons in over komst van professionele fysiotherapeuten wanneer deze zich 
als vrijwilliger aanmelden.  

 
De hulpmiddelen en het MTF 
De twee jaar geleden opgedane kennis in 
Nkoranza wordt goed ingezet om 
driewielers succesvol te produceren. 
Inmiddels zijn er 24 driewielers 
geproduceerd waarvan het merendeel 
dagelijks gebruikt wordt door gehandicapte 
personen. Een enkele driewieler is buiten 
gebruik door lege banden. Enkele 
componenten van het driewielerontwerp 
zijn zwak, vooral lageringen, doch het 
weerhoudt de gebruikers niet om ermee te 
rijden. Het Movendi tricycle fonds is 
essentieel voor de continuering van 
driewieler fabricage. Ameyaw heeft als doel 
naast driewielers ook andere hulpmiddelen 
voor gehandicapten, zoals beenbeugels, te fabriceren. Movendi heeft aangegeven hier 
positief tegenover te staan. De samenwerking tussen Hand in Hand en Ameyaw verloopt 
soepel waardoor hulpmiddelen voor de bewoners van Hand in Hand onderhouden 
worden.  
 
Daniel in Bawku is minder succesvol in de productie van driewielers. Twee pogingen zijn 
er gedaan met slecht resultaat. Daniel mist de creativiteit en inzicht om van de ingekochte 
materialen goede driewielers te maken. Ten nadele werkt dat hij er alleen voor staat. 
Daarnaast is de huidige situatie in Bawku gespannen en gevaarlijk door een 
stammenstrijd. Hierdoor blijven doktoren en patiënten uit het ziekenhuis.  
Wij als projectteam zijn tot de conclusie gekomen dat ons werk van twee jaar geleden 
zeker niet voor niets is geweest. De prettige samenwerking tussen Ameyaw, Ineke 
Bosman en Movendi leidt tot een resultaat waar bij aanvang alleen maar op gehoopt kon 
worden. We hopen dan ook dat Ameyaw enthousiast blijft en zijn kwaliteiten blijft 
verbeteren. Een paar aanbevelingen willen we ten laatste nog doen: 

 
• De constructie van de driewieler herzien, met name op kwetsbare locaties als 

lageringen. 
• Mits er regelmatig aanvragen voor beenbeugels komen is het te overwegen om 

Ameyaw van een cursus verantwoord beenbeugel fabriceren te voorzien. 

Ameyaw en zijn drie laatst geproduceerde tricycles  
met de gebruikers ervan 
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• Daniel opnieuw van scholing voorzien en dit keer het liefst met een collega zodat 
er in Bawku flexibeler, sneller en beter driewielers geproduceerd kunnen gaan 
worden. 
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6 Financieel Overzicht 

 
Balans per 31 december 2009 (in euro’s) 

 
  

Staat van baten en lasten 2009 (in euro’s) 

 werkelijk 
2009 

*begroting 
2009 

werkelijk 
2008 

Fondsenwerving    
Baten uit eigen 
fondsenwerving 

   

Donaties, giften en schenkingen  
    Algemeen 1.530 1.000 5.693
Vrijwilligers projecten 
    Project UkraineMoves - - -
Stage projecten 

ChildrenWheelchairProject fase1 
ChildrenWheelchairProject fase2 

    Project Ghana Moves BK 2007 
Project Ghana Moves IO 2008 
Project India Moves 1  
Indiaproject 2008 

-
250

-
590

-
457

3.500
3.894

-
8.103
4.000
4.500

-
-

400
6.139
1.250
2.000

 
Belastingdienst GVS Uitbetaling 168 - -
Ontvangen rente 949 700 827

Kosten uit eigen 
fondsenwerving 
Representatiekosten 111 100 157

Kruispost (foutieve gift van 
2007) - - 141

Resultaten uit eigen 
fondsenwerving 3.833 25.597 16.011

activa 31-12-2009 31-12-2008 
   

Giro zakelijk 1.538 9.779
Kapitaal rekening 
Rentemeerrekening 

-
40.135

-
33.186

Totaal 41.673 42.965

 

passiva 31-12-2009 31-12-2008 
 
Eigen vermogen 41.673 42.965
Schulden - -

Totaal 41.673 42.965



Movendi Foundation 

 
 
 

 19

 

 

Bestedingen 
Hulpverlening buitenland 

Algemeen 
HIH Tricycle Fonds Nkoranza 

 - (**18.289)  
-  3.500

Moves concept 210 - -
Vrijwilligers projecten 
     Eindevaluatie Ghana HiH 631 - -
Stage projecten 

ChildrenWheelchairProject fase1 
ChildrenWheelchairProject fase2 
Project GhanaMoves BK 2007 

-
-

3.500
3.894

-
-

     GSPD Ghana Moves bedrijf - - 1.120
    Project GhanaMoves IO 2008 

Reis & Visumkosten - 3.236 2.842
Vaccinatiekosten - 400 721
Levensonderhoud 942 3.104 687
Projectkosten (material etc.) 400 1.363 -

India Moves IO 2007*** 
Reiskosten - 4.000 875
Overige projectkosten 375 - -

    Indiaproject BT 2008 
Projectkosten & deel 
reiskosten 2.457 4.500 -

Uitvoeringskosten 
Overige kosten 110 1.600 494

Totaal bestedingen 5.125 25.597 10.239
 
 
 
Exploitatie resultaat 
Is toegevoegd/onttrokken aan 
besteedbaar vermogen: -1.292 0 5.772
 
 
*De begrotingen zijn gebaseerd op complete projecten. Aangezien bijna alle projecten over 
meerdere jaren lopen kan de begroting een vertekend beeld geven. 
** Dit vermogen is nog in het Tricycle Fonds aanwezig. 
*** Voor dit project zijn in 2007, 2008 en 2009 kosten gemaakt. Totale projectkosten is €2160,- 
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7 Plannen voor 2010 

 
Vijf 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 ervaring leert Movendi dat het zelfredzaam maken van een project één van de lastigste 
doelen is 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 Fonds) 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. Er hebben zich nieuwe 
studenten van verschillende achtergronden gemeld die samen een project willen doen in 
het buitenland. Momenteel lijkt het erop dat 2 oude locaties die ons welbekend zijn in 
India een concrete hulpvraag hebben. Dit dient nog verder uitgewerkt te worden. 
 
Natuurlijk verwachten wij een passend vervolg op het Ghana WheelchairProject. De 2 
volgende meiden van de TU Delft staan te popelen om de handen uit de mouwen te 
steken en concreet ontwerpen te maken en rolstoelen te construeren. 
 
Een oud gediende in het GhanaMoves project is ondertussen naar de Oekraïne verhuisd 
om daar met zijn stichting Hands&Feet te werk te gaan. Hij heeft het idee opgevat om het 
Moves principe te gaan gebruiken voor UkraineMoves. We verwachten met hem een 
nauwe samenwerking aan te gaan. Hopelijk ziet u hier meer over terug in het volgende 
jaarverslag! 
 
Het enthousiasme en de toewijding waarmee de verschillende stagiaires en vrijwilligers te 
werk gaan was ook dit jaar in ieder geval overweldigend. Op het moment van schrijven 
hebben we net ons jubileum achter de rug, 5 jaar Movendi Foundation! Het was een feest 
om met alle betrokkenen terug te kijken op deze jaren en we zien uit naar wat de 
komende 5 jaar op ons pad terecht komt! 
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