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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. 
 

http://www.movendifoundation.org/
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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 
Marije Companjen    secretaris 
Annelies Verheij     penningmeester 
Girolanda Costa Ramos    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
http://www.movendifoundation.org/
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2 Algemeen 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. 
 
In tegenstelling tot het jaar 2009 is er in het jaar 2010 wel weer aanspraak gemaakt op 
het Tricycle Fonds. Naast de gebruikelijke aanvragen voor tricycles is er ook gebruik 
gemaakt van het fonds om een uitwisseling met Mak D in Accra te mede financieren. Een 
uitwisseling van kennis en zaken leek ons een nuttige en goede zet voor beide partijen. 
Zowel voor Ameyaw in Nkoranza als Michael van Mak-D in Accra. Zo heeft Ameyaw nu een 
lasframe gemaakt waar hij zijn buizen in kan plaatsen om gemakkelijker het uiteindelijke 
tricycle frame te lassen. Daarnaast heeft hij een buigapparaat meegefinancierd gekregen 
om zo esthetisch mooiere frames te kunnen vervaardigen. Bijkomend voordeel van buigen 
is dat er minder gelast hoeft te worden, wat minder zogenoemde breekpunten oplevert. 
 

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. 
 
IN  het  afgelopen  jaar  heeft  Frank  van  Delft  flink  aan  de  weg  getimmerd  om  Ukraine  
Moves tot een succes te maken. Verderop vind u hier een uitgebreid verslag over. 
 
Ook is er onlangs interesse getoond vanuit Tanzania en Malawi. Dit brengt ons ertoe om 
een soort opensource te zijn. Zo kan na overleg het bedrijfsconcept en eventuele 
tekeningen opgevraagd worden. 
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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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4 Stageprojecten  

Dankzij nauwe samenwerking met de TU-Delft en meerdere NGO’s is het mogelijk geweest 
om een aantal stageprojecten uit te voeren in Ghana, India en Zuid-Afrika.  

4.1 Ghana Children Wheelchair Project Part 2 (2010) 

Vervolg op Ghana Children Wheelchair Project Part 1 uitgevoerd einde van 2009. 

4.1.1 Achtergrond 

Op 1 februari 2010 vertrokken Asih Sungkono en Marlous 
Valk, 2 Master studenten Industrieel Ontwerpen en 
Werktuigbouwkunde,  naar  Madina-Accra  om  daar  voor  
het Ghana Children Wheelchair Project een kinderrolstoel 
te ontwerpen. Tijdens hun verblijf van 3 maanden in 
Ghana hebben ze in samenwerking met het lokale 
metaalbedrijfje Mak-D een rolstoel ontwikkeld voor 
gehandicapte kinderen van 6 tot 16 jaar met cerebrale 
parese.  
Inmiddels is deze fase van het project afgerond en is het 
aan Mak-D om de rolstoel te verbeteren en er een 
netwerk omheen op te bouwen 
 
 
 
 

4.1.2 Doel 

Het tweede deel van het Ghana Children Wheelchair Project had de volgende 
doelstellingen: 

 Het ontwerpen van een kinderrolstoel welke voldoende steun geeft aan kinderen 
met cerebrale parese. 

 Mak-D stimuleren NGO’s, zoals het Liliane Fonds, bij het project betrekken als 
duurzame partner en klant voor Mak-D in de toekomst. 

 Overbrengen van kennis en informatie over ontwerpen van een hulpmiddel voor 
kinderen en een nette afwerking ervan naar de werknemers van Mak-D. 

 Een product genereren welke de afzet van Mak-D kan vergroten. 

4.1.3 Resultaten 

Van de twee hoofddoel groepen die uit het vorige deel van het 
project resulteerden hebben Asih en Marlous ervoor gekozen 
om zich te focussen op de kinderen met cerebrale parese. Met 
de gedachte dat wanneer de rolstoel genoeg ondersteuning 
biedt aan deze kinderen, de rolstoel ook geschikt is voor 
minder ernstige gevallen. Ze gingen hierbij uit van een groep 
die zichzelf in de rolstoel niet/nauwelijks kan voortbewegen.  
 
De  rolstoel  is  ontworpen  voor  kinderen  van  6  tot  16  jaar.  
Kinderen  jonger  dan  6  jaar  kunnen,  met  enige  moeite,  door  

Marlous en Asih bij de uiteindelijke rolstoel 
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hun verzorgers gedragen worden. Kinderen ouder dan 16 jaar kunnen met kleine 
aanpassingen zoals extra zijkussens in een stoel voor volwassenen zitten.  
 
Omdat de rolstoel ontworpen werd voor zoveel mogelijk verschillende kinderen was de 
verstelbaarheid van de rolstoel een belangrijke factor. Echter er moest ook rekening 
gehouden worden met de omstandigheden in Ghana die het toevoegen van te veel 
loszittende onderdelen tegenwerken. Er moest een evenwicht gevonden worden tussen 
deze twee uitersten.  
 
Tijdens het bouwen van de kinderrolstoel is goed gelet op de 
veiligheid van de uiteindelijke gebruiker; zowel het kind als 
de verzorger. Er is veel nadruk gelegd door Marlous en Asih 
op de afwerking van de rolstoel. Alle scherpe hoekjes en 
randjes zijn netjes afgewerkt. Verder is er veel aandacht 
besteed aan de presentatie van de rolstoel, hierbij speelt de 
verf en de kleur een grote rol. De werknemers van Mak-D 
hebben geleerd eerst de rolstoel te de-assembleren voor het 
verven, ook goed schuren zodat de roest eraf gaat en het 
vetvrij wassen voor het verven is ze aangeleerd. De kleuren 
combinaties moesten aantrekkelijk zijn voor de kinderen en 
de verzorgers, een standaard blauw wat Mak-D normaal 
gebruikt is hiervoor niet geschikt.  
 
Uit het onderzoek van de vorige groep kwam ook een tweede hoofddoelgroep naar voren, 
deze groep zijn Marlous en Asih niet vergeten. Hiervoor hebben ze samen met Mak-D en 
zijn werknemers een kindertricycle gebouwd.  
 
Na  het  vertrek  van  Marlous  en  Asih  in  Ghana  is  door  het  Liliane  Fonds  3  rolstoelen  
aangeschaft als pilot groep, om de rolstoel in samenwerking met een mediator van het 
Liliane Fonds te verbeteren.  

Passen van gehandicapte kinderen 
met eerste (test)rolstoel.  

Asih en Marlous met Mak-D, de werknemers en de drie producten (vlnr kindertricycle, kinderrolstoel, testrolstoel) 
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4.2 Bake for Life 

Bake  for  Life  is  a  Dutch  initiative,  founded  by  the  organization  Hope  for  life  (2003).   
Hope for life was founded with the aim to provide an alternative method to start earning a 
living for disabled people. As part of this initiative, Bake for Life is a project that achieves 
this  goal  by  setting  up  a  small  bakery  businesses,  that  has  the  potential  to  become  
successful enough to run on independantly. Several Bake for Life projects have proven to 
be successful, since this very first one.  
   
Our team, and our assignment, was focused on one of these bakeries; located in Gbawe 
area in Accra, Ghana.  The project included supporting the bakery (with also Hope for Life 
members), and secondly members of Hope for Life in Accra that are not currently working. 
Their disability limits the oppertunitiy to maintain a job: physically it is exhousting, and 
furthermore transportation and scholing are major barriers. The high risk to maintain a 
shop, and the lack of money, disattracts the idea to invest in a personal bunsiness also.   
Our team has developed the “Start-Up Shop” concept. This concept offers a way to start 
up  a  small  shop  to  sell  bread.  The  investment  is  small,  and  the  product  is  simple.  A  
supervisor and the bakery help the member to learn about shop-owning and 
responsibilities.  The shop design is easy accessible for disabled, easy  to place, to move 
and to open or close. Moreover, the shop can be made (on order) at Mad-D Metal Works.  
After building two prototypes together, they have learned the steps of production. The 
framework  for  the  concept  is  organized  by  our  team  in  the  Mamprobi  area,  and  has  
potential to expand easily. More shops will contribute to a stronger represented network of 
working members, and more bread orders. 

4.2.1 Background 

This project is executed as a master-course for our study Industrial Design Engineering.  
Our team, existing from Sanne van der Worm, Arno Pont, Robert Leufkens and Anne 
Camps, has lived in Ghana for four months, collaborating with the ‘Bake for Life Bakery’.  
Bake for Life is a Dutch initiative, founded by the organization Hope for life (founded in 
2003).  Hope  for  life  was  founded  with  the  aim  to  provide  an  alternative  method  for  
earning a living for disabled people. As part of this initiative, Bake for Life realized these 
goals by setting up small bakery businesses, that have potential to become successful 
enough to run on their own. Several Bake for Life projects have proven to be successful.  
Our  team,  and  our  assignment,  was  focused  on  the  Bakery  that  is  located  near  Accra,  
Ghana.  The project will include help for the bakery with its Hope for Life members, and 
secondly the disabled members that are not currently working.  

4.2.2 Goal 

The main goal of the project more specifically, was to improve the lives of members that 
belong to the foundation called ‘Hope for Life’.  Second, the goal was to help (include) the 
Bake for Life bakery. 
 
Our goals can be summarized as follows: 

 Improve the quality of life of Hope For Life members. We refer to quality of life in 
terms of the criteria described above with a main focus on self-respect.    

 Create solution-oriented partnerships between the bakery and Hope For Life. 
Members  and  the  organization  create  a  win-win  situation  in  which  the  bakery  is  
able  to  add  growth,  and  Hope  For  Life  members  are  given  support  to  build  
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something for themselves. This way, they can actively take part in the business 
model of the bakery.   

 Create a solution in which Hope For Life members actively participate in adding 
value to Bake For Life products.  

 Approach this project from a designer’s point of view (no conservative corporate 
mindset).   

 

4.2.3 The end result  

The end result is based on three phases, (research, concept generation and final 
implementation of the prototype made at Make-D).  
Research pointed out, that a disabled person should experience dignity and appreciation in 
what  he  or  she  is  doing,  and  earn  this  status  by  working and making a living 
independently. To achieve this wish to become independent, a lot of the disabled people 
that were interviewed expressed their wish in a similar way: open their own business (a 
shop). However, running a business requires hard work, some education and experience. 
Additionally, they need support to trust in, learn, grow and hold on to their business.  
The project outcome is a shop (the product design), and a specified concept that 
integrates ‘the start up shop’ with the environment, Accra. This complete supporting plan 
to  make  the  shop  a  success  for  the  long  run,  was  already  (partly)  implemented  by  the  
team. A short summary of the concept, the shop and the implementation are shown 
below.  
 
The concept 
A concept is developed in which members of the Hope For Life foundation are able to sell 
local bread within their own community. With a cheap and low risk product like bread, the 
members are enabled to gain the experience needed to run a successful business. The 
concept includes aspects of supervision, money collection, financing and funding and 
dictates who is responsible for what part of the process.  
The process can be divided into four phases. First,  the selection of members to find out 
which of the members are suited and motivated enough to participate in the first set up 
period.  

Fresh Rolls are loaded into the mini-van to 
distribute them to the clients.  

Fresh Rolls are baked and packed every night. 
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Secondly, the starting up of a member’s new shop. The member has to get instructed, the 
table has to be build and transported and a member should be able to buy his or her first 
stock.  
Third, running the shop, a member has to make monthly payments and must be able to 
buy a stock of fresh bread at a distribution depot. 
Fourth, growth, when a member has acquired the required experience and clientele he or 
she can use its profits to expand the business. 
 

 
 
 
 
The Start-Up shop Design  
The  chosen  concept  asks  for  a  shop,  based  on  the  idea  of  a  table-top.  The  shop  is  
designed to make it easy for disabled people to use. The shop can be placed anywhere 
(e.g. in front of their house) to sell bread (and sometimes pure water sachets).  The shop 
is especially designed for disabled people who are a member of Hope for Life: 
 
Primary target group 
The design is aimed at members that have fully functioning arms and hands, but have 
(heavy) physical limitations (like our focus person Peace).  
 
Secondary target group 
Members that might not have completely functioning arms or hands, but can manage 
anyway (like our focus person Mariam, here below).  
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4.2.4 Future plans 

During the implementation phase, two shops were placed in front of the houses of Piece 
and Mariam. The final report talks in-depth about the logistics and planning for the bread, 
explaining the function of the distribution point (the container) and the supervisor, and 
secondly the role of the bakery, and the relation of the members and supervisor.  
 
How to make sure growth continues? 
With this concept, the project team provided a framework that is accessible for new 
members to participate in. A key element in the continuation of the growth is maintaining 
this  distribution  point,  and  starting  up  a  new  one,  once  the  first  one  is  considered  a  
success.  Additional shop can be made by Mak-D on order.  
 
The supervisor (Joshua) is given the job to supervise the members in the first area 
(Mamprobi),  at  the  moment.  He  manages  the  depot,  and  arranges  the  delivery  (placed  
orders) of bread from the bakery.  The bakery itself is still having some difficulties, but will 
be able to guarantee a flow of bread in the future. There are two key persons that keep 
the  project  going  on  location  –  Friedl  (Hope  for  Life)  and  Osmond  (Lilian  Foundation)-.   
In the near future, new help is outsourced though Movendi, and will pick up the project to 
focus on the business aspects.  Everyone is positive to maintain the structure and system, 
and offer more members the chance to start earning their own living! 
More info at makeitghana.wordpress.com. 

Mariam (Hope for Life member and new owner of a shop) with Joshua (the supervisor). They are both 
starts of the Start-Up Shop concept. This picture is taken in front of Mariam’s house, in Mamprobi. 
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4.3 India Kakinada MSI/UMVK 

Van februari tot april 2010 zijn Claire Visee (Industrieel Ontwerp) Willeke Blazis-
Neels(Geneeskunde) en Betty de Jong-Brouwer(Bewegingswetenschappen), op stage 
geweest in Kakinada, India. Ze hebben daar voor de organisaties Uma Manovikasa 
Kendram (UMK) en Maharshi Sambamurti Institute(MSI) gewerkt. Ze hebben zich gericht 
op het vervaardigen van oefenmaterialen voor kinderen met verminderde spierkracht. 

4.3.1 Achtergrond 

Verminderde spierkracht speelt een grote rol bij kinderen met CP, polio en andere 
aandoeningen. Wat de therapeuten binnen UMK en MSI aangaven, is dat training van de 
(boven)beenspieren erg belangrijk is omdat hiermee het staan en lopen van de kinderen 
verbetert waardoor ze zelfstandiger worden. In de behandelruimtes waren geen geschikte 
materialen aanwezig om de kracht van de beenspieren te trainen. 
 
Tijdens de fysiotherapiebehandelingen in de instituten worden vooral passieve 
behandelingen gegeven zoals het doorbewegen van armen en benen om mobiliteit te 
behouden en er wordt veel elektrostimulatie toegepast. Dit is ook hetgeen dat veel ouders 
verwachten van de fysiotherapeut. In sommige gevallen komen ze niet meer met de 
kinderen wanneer de fysiotherapeut de therapie een andere invulling geeft. Er is dus 
weinig tijd ingepland om actieve oefeningen te doen. Dit moet thuis gebeuren. Daarnaast 
zijn de oefeningen die de kinderen meekrijgen niet leuk en uitdagend om te doen.  

4.3.2 Doel 

Het doel van dit project was het ontwikkelen van oefenmaterialen waarmee thuis, op een 
leuke manier de bovenbeenspieren getraind kunnen worden en het van zit naar stand 
komen getraind kan worden. 

4.3.3 Resultaten 

 
Brainstorm 
Om materialen te ontwikkelen waar de fysiotherapeuten en kinderen echt gebruik van 
zullen gaan maken betrokken we de therapeuten zoveel mogelijk bij het proces. Daarom 
hebben we een creatieve sessie met de fysiotherapeuten en andere betrokkenen 
georganiseerd. Tijdens de brainstormsessie hebben we geprobeerd ideeën los te peuteren 
over zoveel mogelijk aspecten van het te 
maken oefenmateriaal. Welk doel heeft het? 
Wat vinden kinderen leuk om te doen? Wat 
is belangrijk om te trainen? Welke 
oefeningen kan je doen om dit te bereiken? 
Wat zijn andere aspecten die een oefening 
of materiaal aantrekkelijk maken voor de 
kinderen? 
Het  was  boeiend  om  te  zien  dat  de  
therapeuten en andere aanwezigen duidelijk 
niet gewend waren om te brainstormen en 
in het begin wat schuchter waren om te 
participeren 
Verder was het positief dat de medewerkers 
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van de twee organisaties samen aan een project werkten. Dit was nieuw voor hen in deze 
vorm. 
Al met al was het een hele vruchtbare middag die ons echt goed op weg geholpen heeft 
en de fysiotherapeuten betrokken maakte bij de producten. Uiteindelijk hebben we twee 
producten kunnen ontwikkelen.  
 
Bandi Bondi 
Het eerste hulpmiddel, de 'Bandi-Bondi' genaamd, is gericht op spierkrachttraining(zie 
afbeelding). Met dit oefenmiddel kunnen spierkrachtoefeningen van verschillende 
spiergroepen gedaan worden. Het is makkelijk mee naar huis te nemen, kan op veel 
plekken gebruikt worden en het kan worden aangepast aan het kind zodat de oef  eningen 
toegepast zijn.   
 
Aan elke Bandi-Bondi zit een speeltje bevestigd om het aantrekkelijk te maken voor de 
kinderen.  In  India  is  de  dynaband  (het  gebruikte  rubberen  elastiek)  alleen  in  een  paar  
grote steden te krijgen. Het bedrijf LifeMaxx wilde ons gelukkig sponsoren en heeft ons 
heel vriendelijk het materiaal geschonken.  
Bij de Bandi-Bondi hebben we een handleiding gemaakt waarin het product verantwoord 
wordt en we op een simpele manier verschillende oefeningen beschrijven en illustreren.  

 
Bandi-Bondi-dag 
We hebben in totaal 55 'Bandi-Bondi's' gemaakt. We hebben een dag georganiseerd voor 
55 kinderen met hun moeders, geselecteerd door de fysiotherapeuten, die de Bandi-Bondi 
konden gebruiken. Op deze dag hebben we een aantal presentaties gehouden over o.a. 
CP en preventie van veelkomende aandoeningen. Hygiene was hierin een belangrijk 
onderdeel.  
Daarna hebben we het product gepresenteerd en hebben we de kinderen en moeders 
onder leiding van de fysiotherapeuten en met de handleiding erbij laten oefenen. Hierna 
konden de mensen voor een symbolisch bedrag van 15 roepies een 'Bandi-Bondi' kopen 
om thuis te gebruiken. Hiermee wilden we 
bereiken dat ze zich verantwoordelijk voelen voor 
de aanschaf en het gebruik van het product. Met 
het introduceren van de Bandi-Bondi en door de 
kinderen zelf actief te laten oefenen wilden we ook 
laten zien dat dit een heel belangrijk onderdeel is 
van de fysiotherapie.  
Aan het eind van de bijeenkomst hebben we, 
namens de sponsoren, de moeders, kinderen en 
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medewerkers een non-veg maaltijd aangeboden waarmee we de dag hebben afgesloten.  
 
Cricketbat 
Het tweede hulpmiddel bestaat uit twee onderdelen. Een klem die op een deur, kozijn 
o.i.d. bevestigd kan worden en hieraan bevestigd zit een cricketbat met handvaten op 
verschillende  hoogtes.  Het  doel  van  dit  product  is  om  kinderen  uit  te  dagen  en  te  
ondersteunen in het van zit naar stand komen. Afhankelijk van de hoogte en het niveau 
van het kind kan de klem op verschillende hoogtes bevestigd worden. 
 
Het doel is om een bal in het basketbalnetje bovenaan het 
cricketbat te krijgen. Om dit te bereiken moet een kind om hoog 
komen tot stand. De handvaten mogen gebruikt worden ter 
ondersteuning.  Het  is  niet  de  bedoeling  om  er  aan  te  gaan  
hangen. Het balletje mag worden aangegeven door de 
fysiotherapeut of een ouder. 
Ons oorspronkelijke idee over dit product was dat mensen het 
ook mee naar huis zouden kunnen nemen en het daar 
bevestigen om er mee te oefenen. Vandaar het idee van deze 
klem omdat iedereen in ieder geval wel een deur o.i.d. heeft om 
deze aan te kunnen bevestigen. Daarom bestaat het ook uit 
twee delen zodat het gemakkelijk mee te nemen is.  
Onze collega's in de technische werkplaatsen waren er echter 
van  overtuigd  dat  de  klem  echt  van  staal  moest  zijn  en  
uiteindelijk hebben ze onderstaande klem gelast. Hierdoor is de klem relatief zwaar 
uitgevallen.  Daarnaast  heeft  het  ruim  drie  weken  geduurd  voordat  er  een  klem  af  was.  
Hierdoor hebben we uiteindelijk maar 1 product kunnen afmaken. Deze wordt nu gebruikt 
in MSI, het meisjeshuis. 
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Speeldag Uma Manovikasa Kendram 

Voor de 50 jongens en meisjes die in 
het hostel van UMK wonen hebben 
we een dag met spelletjes 
georganiseerd. Het koekhappen, 
hinkelen, met waterballonnen 
gooien, cola drinken en ijs eten was 
een groot feest. Het concept 
waterballonnen was bij niemand 
bekend en dat terwijl het inmiddels 
al  40  graden  was.  Als  afsluiter  van  
de  avond  gingen  we  samen  met  de  
kinderen een Disneyfilm kijken op de 
Beamer. Zo konden ook deze 
kinderen een keer naar de bioscoop.  

 
 

4.3.4 Toekomst 

De Nederlandse studenten die in voorgaande jaren via Movendi in Kakinada gewerkt 
hebben deden al een project voor MSI. Movendi probeert UMK en MSI samen te laten 
werken omdat ze elkaar goed zouden kunnen ondersteunen. Onder andere door beide 
technische werkplaatsen samen te laten werken. We hopen dat we door beide 
organisaties bij het project te hebben betrokken, ze wat dichter bij elkaar hebben 
gebracht.  
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5 Projecten Vrijwilligers 

In dit hoofdstuk komen de projecten aan bod waarbij alleen vrijwilligers betrokken zijn. 
Vrijwilligers kenmerken zich zoals het woord al zegt, door op vrijwillige basis hun tijd en 
energie in te zetten voor Movendi in het buitenland. Deze projecten worden uitsluitend 
uitgevoerd door personen die reeds afgestudeerd zijn en zo mogelijk al enige ervaring 
hebben op hun vakgebied. 
 

5.1  Ukraine Moves 

5.1.1 Achtergrond 

In 2008 heeft Frank van Delft drie maanden gewerkt aan het GhanaMoves project. Jonge 
mensen kropen door hun handicap letterlijk door het stof, maar hadden door middel van 
de tricycle uitzicht op een waardige job. Dit heeft hem doen beseffen dat het ‘moves’ 
project wel eens een krachtig middel kan zijn om mensen met een beperking uit armoede 
en of isolement kan halen. Sinds het najaar van 2009 is Frank samen met zijn vrouw Ellen 
werkzaam in Oekraïne via stichting Oekroe / Hands & Feet1. Frank’s missie is om een 
bijdrage te leveren aan mensen met fysieke beperking. Tot 1991 was Oekraïne lid van de 
Sovjet Unie, waar gehandicapten niet meetelden en werden weggestopt.   

5.1.2 Doel  

Met de ervaringen van GhanaMoves in het achterhoofd heeft Frank de eerste maanden 
besteed om een netwerk op te bouwen en binnen dat netwerk een onderzoek te doen 
naar de situatie en behoefte van gehandicapten in de leeftijd tot 35 jaar. 
 
Het tricycle project was hierbij geen doel op zich, maar is gecommuniceerd als een 
mogelijkheid waarmee mensen met een fysieke beperking een zinvolle dagbesteding 
kunnen hebben door handel te drijven en inkomen te genereren.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 http://www.handsnfeet.nl 

Aangepast gehandicaptenvervoer met de bus van 
Frank 

September 2009, conferentie met als thema     
‘werk & inkomen’ 
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5.1.3 Resultaten 

In september 2009 is een tweedaagse bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘werk en 
inkomen’. Met een groep van twaalf rolstoelgebruikers uit de stad Mukacheve is 
doorgesproken over dit thema. De bijeenkomst verschaftte een goed inzicht in de situatie 
van gehandicapten in Oekraïne;  

 Wetgeving en regelingen zijn in het huidige Oekraïne op papier prima geregeld, 
maar doordat wetten en regelingen niet gefinancierd worden is gewoon deelnemen 
aan het dagelijks leven moelijk. 

 Bureacreatie en corruptie zijn verweven in vrijwel alle overheidsdiensten, ook in de 
gezondheidszorg. Artsen opereren geregeld om er zelf beter van te worden, niet 
ter verbetering van de patiënt. Bij wet is gezondheidszorg gratis, maar in de praktijk 
gebeurt er niets zonder de arts een flink bedrag toe te schuiven.  

 Er zijn vele barrières, zowel qua infrastructuur, ontoegangelijkheid van openbare 
gebouwen en openbaar vervoer. Ook heerst er een algemene houding tegenover 
gehandicapten als mindere burgers.   

 

 

 
Tijdens diverse gesprekken met lokale NGO’s, overheidsvertegenwoordigers en 
voornamelijk mensen met een handicap bleek er voornamelijk enthousiasme te zijn over 
het tricycle project. Hoewel men noemt dat het innovatieve karakter van het project 
weerstand kan opwekken bij lokale overheden en de koude winter een bedreiging kan 
vormen, waren de meningen overwegend optimistisch.  
 
Daarbij is de algemeen heersende negatieve attitude naar gehandicapten een reden op 
zich om het tricycle project te starten. De frisse en innovatieve uitstraling van de trikes en 
originaliteit en effectiviteit van het project kan een verbetering van deze attitude tot 
gevolg hebben, met alle positieve indirecte gevolgen van dien. 
 
In oktober 2009 is besloten om UkraineMoves (UM) te starten. Er is van eind 2009 tot april 
2010 vertraging geweest voor wat betreft de bouw van de tricycle; de samenwerking met 
een semi-staatsfabriek2 liep zeer stroef, en een tweede samenwerking met een kleinere 
fabriek werd beëindigd nadat dit bedrijf failliet is gegaan. Om deze reden is besloten om 
de tricycles in Nederland te laten maken door Sander van Dooren van Sander Projects3.  
 

                                                
2 http://www.protez.com.ua  
3 http://www.sanderprojects.com 

Wolodi, voorzitter van een lokale NGO  Frank met een aantal inmiddels zeer goede bekenden 
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De tweede helft van 2010 zijn goede stappen gezet ter voorbereiding van UkraineMoves: 
 
 Sander van Dooren van Sander Projects heeft tien prachtige tricycles vervaardigd, 

welke in november zijn getransporteerd naar Oekraïne en lokaal in elkaar zijn gezet.  
 UM werkt samen met Narodna Dopomoha4 een jonge Oekraïense stichting uit de stad 

L’viv.  
 UM heeft de 27-jarige Oekraïener Taras Teplyy aangesteld als coördinator/sociaal 

ondernemer om het project te leiden. Hij heeft zich voor UM als zelfstandig 
ondernemer geregistreerd en is hierbij een onmisbare schakel om legaal te opereren.  

 UM maakt deel uit van een programma om sociaal ondernemerschap in Oekraïne te 
stimuleren, georganiseerd door PriceWaterhouseCoopers, The British Council en Erste 
Bank. 

 In oktober 2010 vond onder leiding van een Oekraïense sales professional een 
verkooptraining plaats voor de verkopers. 

 UkraineMoves was shirtsponsor van een marathon voor gehandicapten, met als 
contacten te leggen met nieuwe gehandicapten en naamsbekendheid te krijgen.   

 In vier steden in West-Oekraïne (L’viv, Uzhgorod, Mukachevo en Beregowo) zijn 
verkopers gevonden welke de eerste tricycles gaan bemannen. 

 Hoewel er tot op heden geen support komt van de grote telecomoperators werkt UM 
samen met SV Card, een bedrijf wat beltegoed en simkaarten voor mobiele operators 
distribueert. 

 Op 3 december 2011 (internationale dag voor gehandicapten) heeft de trike op een 
rolstoelbeurs in Kiev gestaan.  

 Er is toestemming van een groot winkelcentrum de stad L’viv om binnen rond te rijden 
en te verkopen.  

 Er zijn diverse promotiemiddelen gemaakt, waaronder een logo, een flyer en de 
website www.ukrainemoves.org. 

 

                                                
4 http://www.nardop.org.ua 

Sander van Dooren zaagt het 
hoofdframe. 

Productie in een serie van twintig  
(waarvan tien voor Oekraïne) 

Gespoten in de kleur van twee   
Oekraïense telecomoperators 
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Op 3 februari 2011 is het project UkraineMoves officieel geopend. Tijdens de feestelijke 
opening in een groot winkelcentrum in L’viv spraken enkele lokale prominenten de 
verkopers en genodigde gasten toe. Onder de sprekers onder andere de Nederlandse 
consul in Oekraïne, twee voorzitters van lokale NGO’s en de priester uit L’viv. 
 
In februari zijn tevens de eerste twee verkopers gestart, Gena en Petro. Beide verkopers 
hebben er zichtbaar plezier in, hoewel het verkopen op zich ook onzekerheid met zich 
meebrengt door de variabele verkopen. Gemiddeld genomen worden daarentegen nu al 
voldoende telefoonkaarten verkocht om het minimum salaris uit te betalen (á 90 euro per 
maand). Dit is een erg belangrijk feit omdat het doel is dat UM binnen een jaar zelfstandig 
en financieel onafhankelijk van Nederland functioneren. Dit houdt in dat het zelfstandig 
voldoende inkomsten moet genereren om de operationele kosten te dekken. 

 

 

De feestelijke opening van UkraineMoves op 3 februari 2011 is een belangrijke mijlpaal.  

Trike op de rolstoelbeurs in          
Kiev, 3 december 2010 

Frank met coordinator Taras (27)  Flyer van UkraineMoves. Slogan : 
“Make a step towards them! 
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5.1.4 Toekomst 

Na de verkenningsfase is gewerkt om het plan om UkraineMoves op te starten. Hoewel 
nog niet volledig operationeel, zijn de eerste kleine vruchten van het project zichtbaar. In 
het voorjaar van 2011 moeten de eerste tien trikes rondrijden, waarna het project wordt 
geëvalueerd en een besluit wordt genomen om wel of niet verder te investeren in nieuwe 
trikes.  
 
De  verwachting  is  dat  coördinator  Taras  in  samenwerking  met  de  jonge  maar  
professionele NGO Narodna Dopomoha het project verder zal laten groeien.  
 
De grootste uitdaging voor het project blijft om gemotiveerde mensen te vinden die via 
UkraineMoves willen werken. Dit wordt veroorzaakt doordat gehandicapten vaak binnen 
leven  en  moeilijk  traceerbaar  zijn.  Ook  is  het  gebruik  van  de  trike  geen  oplossing  voor  
iedereen met een handicap maar voor een beperkte groep. Hoeveel dit er zijn is lastig in 
te schatten, maar de verwachting is dat de bekendheid van het project de komende tijd 
meer kandidaten zal opleveren.  
 
Voor de volgende fase ligt nog een andere uitdaging, namelijk het vinden van een nieuwe 
Oekraïense productie faciliteit. De twee negatieve ervaringen in 2010 en een lage respons 
op een oproep hiervoor doen is geen positieve indicatie, maar het zoeken zal de komende 
maanden hogere prioriteit krijgen. 
 
Meer informatie via Movendi Foundation, de website van UkraineMoves 
(www.ukrainemoves.org) via Hands & Feet (www.handsnfeet.nl) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De eerste verkopers: Petro (links) en Gena (rechts) zijn al gestart, Vitaliy start in het voorjaar van 2011. 

http://www.ukrainemoves.org/
http://www.handsnfeet.nl/
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6 Financieel Overzicht 

Balans per 31 december 2010 (in euro’s) 

 
Staat van baten en lasten 2010 (in euro’s) 

 
 werkelijk 

2010 
*begroting 

2010 
werkelijk 

2009 
Fondsenwerving    
Baten uit eigen 
fondsenwerving 

   

Donaties, giften en schenkingen    
    Algemeen 1.335 1.000 1.530 
Vrijwilligers projecten    
     Project UkraineMoves - - - 

Eindevaluatie Ghana HiH - - - 
Stage projecten    

ChildrenWheelchairProject 
fase1 - 3.500 - 

ChildrenWheelchairProject 
fase2 250 3.894 250 

IndiaMoves 2007 - 4.000 - 
Indiaproject 2008 - 4.500 457 
Project Ghana Moves IO 2008 - 8.103 590 
Ghana Make it Ghana - 9.788  
Project Madiba Zuid Afrika 1.780 2.800 - 
Stop Stigma 1.157 5.395 - 

    
Belastingdienst GVS Uitbetaling - - 168 
Ontvangen rente 1.043 800 949 

Kosten uit eigen 
fondsenwerving    

Representatiekosten 264 200 111 

Resultaten uit eigen 
fondsenwerving 5.301 40.780 3.833 

activa 31-12-2010 31-12-2009 
   

Giro zakelijk 696 1.538 
Rentemeerrekening 32.878 40.135 

Totaal 33.574 41.673 

   

passiva 31-12-2010 31-12-2009 
   
Eigen vermogen 33.574 41.673 
Schulden - - 

Totaal 33.574 41.673 
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Bestedingen    
Hulpverlening buitenland    

Algemeen    

   HIH Tricycle Fonds NKoranza 2.439 (**17.067)     
-      - 

Vrijwilligers projecten    
     Project UkraineMoves   210 

Fabricage kosten prototypes 5.000 -  
     Eindevaluatie Ghana HiH   631 

Vervoerskosten rolstoelen 36 -  
Stage projecten***    

ChildrenWheelchairProject  
fase1 550 3.500 - 

ChildrenWheelchairProject  
fase2 940 3.894 - 

India Moves IO 2007**** - 4.000 375 
Indiaproject 2008 - 4.500 2.457 
Project GhanaMoves IO 2008 - 8.103 1.342 
Ghana Make it Ghana 700 9.788 - 
Project Madiba Zuid Afrika    

Voorschot 1.755 2.800 - 
Stop Stigma 1.782 5.395  
    
Uitvoeringskosten    
Overige kosten 198 1.600 110 

Totaal bestedingen 13.400 43.580 5.125 
    
    
    
 
Exploitatie resultaat 
Is toegevoegd/onttrokken aan 
besteedbaar vermogen: -8.099 0 -1.292 
 
*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. 
*** Aangezien Movendi Foundation bij stageprojecten garant staat voor een beperkte financiële 
bijdrage zijn er voor deze projecten in werkelijkheid meer kosten gemaakt dan in dit financiële 
overzicht is meegenomen. Voor het totale overzicht van gespecificeerde gemaakte kosten door 
onze stagiaires verwijs ik u naar de evaluatie verslagen op onze website 
(www.movendifoundation.org). 
**** Voor dit project zijn in 2007, 2008 en 2009 kosten gemaakt. Totaal projectkosten is €2160,- 
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