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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 eerste project in India op te starten. De heer Azad 
Khan, destijds 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, zodat ook na het vertrek van 
de vrijwilligers hulpmiddelen voor mensen met een handicap vervaardigd konden worden. 
 
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 SARdyna’s, 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. Wij willen ons inzetten 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 oorspronkelijk 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 momenteel uit de volgende personen: 
 
Esther Blom      Voorzitter 
Marije Companjen    Secretaris 
Annelies Verheij     Penningmeester 
Girolanda Costa Ramos    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” (ANBI). Movendi Foundation kan hierdoor gebruik maken van een vrijstelling 
voor het schenkings- en successierecht. Giften aan Movendi Foundation zijn onder 
voorwaarde aftrekbaar van de inkomensbelasting. 
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2 Algemeen doorlopende 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 2011 heeft de werkplaats van Ameyaw (één van de opgeleide technici) in NKoranza 
verschillende opdrachten ontvangen voor het fabriceren van tricycles voor minder validen 
uit de regio. Ameyaw heeft dit jaar 16 tricycles gemaakt en in nette staat afgeleverd. 
Hierbij heeft hij financiële ondersteuning gekregen uit het Tricycle Fonds van Movendi. 
 

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. 
 
Net als in 2010 heeft Frank van Delft ook dit jaar flink aan de weg getimmerd om Ukraine 
Moves tot een succes te maken. Verderop vind u hier een uitgebreid verslag over. 
 
Ook is er interesse getoond vanuit Tanzania en Malawi. Dit brengt ons ertoe om een soort 
opensource informatiebron te zijn. Zo kan na overleg het bedrijfsconcept en eventuele 
tekeningen opgevraagd worden. Ons contactpersoon in Malawi heeft de technische 
tekeningen van de worldmoves tricycle al ontvangen. 
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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 Uitgevoerde stageprojecten  

In 2011 hebben er geen stageprojecten plaatsgevonden.  
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5 Uitgevoerde projecten door 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 in hun vakgebied. 
 

5.1  Ukraine Moves 

5.1.1 Introductie 

UkraineMoves is de naam van het project waarbij mensen met een fysieke beperking in 
staat worden gesteld handel te drijven op straat. Ze doen dit met een speciaal ontworpen 
handaangedreven tricycle. Op deze manier kunnen ze zich gemakkelijk voortbewegen in 
het stadscentrum en hun handelswaar (beltegoed van diverse telecomaanbieders) aan de 
man brengen.  
 
In de periode juli 2009 t/m juni 2011 werkte Frank van Delft in Oekraïne om dit project te 
starten. Er werd gebouwd aan een netwerk onder de lokale bevolking, en dan vooral met 
de toekomstige stakeholders van UkraineMoves; allereerst de mensen met een beperking 
zelf, maar ook met overheidsorganen, non-profit organisaties en verschillende bedrijven. 
Eind 2010 waren er reeds tien fietsen vanuit Nederland geïmporteerd omdat het niet 
haalbaar bleek deze in Oekraine te produceren.  
 

5.1.2 Officiële opening 

Begin februari ging UkraineMoves officieel van start 
tijdens een feestelijke opening in L’viv. In het bijzijn van 
vele gasten werden enkele toespraken gehouden en 
gaven de gehandicapten een demonstratie van de 
tricycle. Ook was er alle gelegenheid voor de gasten om 
de fietsen uit te proberen en die kans werd door velen 
benut. Prachtig om onder andere de consul van de 
Nederlandse ambassade in L’viv en zelfs een genodigde 
priester door het winkelcentrum te zien rijden op een 
trike. Eén van de verkopers, Yuri, illustreerde het 
“waarom” van het project: “Frenk” zei ie, het is mijn 
grootste droom om ooit verkoper te worden.”  
 

5.1.3 We move 

Sinds maart 2011 is UkraineMoves volledig operationeel. 
Oekraïner Taras Teplyy (28) leidt het project, waarbij hij 
voornamelijk de verkopers ondersteund in hun 
werkzaamheden. In 2011 waren er 13 verkopers 
betrokken bij het project. Zes daarvan verkochten 
beltegoed vanuit huis (zonder fiets), negen met fiets;  
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In L’viv: Gena, Roman, Yuri, Yuri Aloshyn, 
Petro 
In Mukachevo: Yevgenia, Sacha, Vitaliy 
Kresha, Vitaliy Balazh, 
 
Door omstandigheden zijn twee riders 
gestopt, Gena werd opgenomen in een 
tuberculose kliniek en Jevgenia raakte 
zwanger en moest noodgedwongen stoppen.  
 
Tot half november hebben de riders kunnen 
werken, daarna werden de 
weersomstandigheden te slecht en moesten 
de trikes geparkeerd worden voor de 
winterstop, om ze in het begin van het 
voorjaar weer tevoorschijn te halen. 

 

5.1.4 Financiën  

• De verkopers doen per dag 20 a 35 opwaarderingen, waarmee ze tussen de 2 en 3 
euro per werkdag verdienen, ofwel 40 a 70 euro per maand, iets onder het 
minimumloon. Dit is bovenop hun toelage van de overheid, die is tussen de 80 en 120 
euro per maand.  

• De omzet en winst per verkoper is sterk verschillend per verkoper. De één is 
lichamelijk en extravert, terwijl de ander juist een lastiger lichaam heeft en een 
introvert type is. Voor de een is de financiele beloning juist belangrijk, voor de ander 
de interactie met mensen en de nuttige dagbesteding.  

• Belangrijk aandachtspunt op financieel vlak is het vervoer van en naar de werkplek. In 
beide steden wordt vaak gebruik gemaakt van taxi’s. Dit kost soms twee maal 3 euro, 
en hoewel de verkopers de taxi delen is dit per persoon een behoorlijke uitgave. Deze 
ritten werden in 2011 gesponsord door een externe stichting. Vanaf 2012 is de 
verwachting dat men in L’viv met het openbaar vervoer kan, in Mukachevo wordt 
nagedacht over de aanschaf van een auto voor één van de verkopers. 

• Er zijn drie verkopers die misbruik hebben gemaakt van hun seed capital. Eén rider, en 
twee verkopers die vanuit huis verkochten. Met alle drie is een afbetalingsregeling 
opgezet.  

• Er is tot begin 2012 budget om coördinator Taras salaris te betalen. Afgesproken is dat 
daarna het project financieel gezien zelfstandig moet draaien, maar in de praktijk blijkt 
dit niet haalbaar. Er wordt gezocht naar andere inkomstenbronnen voor Taras, 
bijvoorbeeld door het opzetten van een handel in stroopwafels.  

 

5.1.5 Toekomst 

Gebaseerd op de resultaten in 2011 kan er gesteld worden dat het project voor de 
verkopers van ongelofelijke waarde is. Voor bijna alle verkopers geldt dat ze bij een 
reguliere firma niet aan de slag kunnen, en is een job via UkraineMoves (buiten 
thuiszitten) het enige alternatief.  
 
Financieel gezien kan het project niet zelfstandig draaien, en blijft er ook voor 2012 
financiele support vereist vanuit Nederland. UkraineMoves wordt vanuit initiator Frank van 
Delft hard gestimuleerd om zelf voldoende financiën binnen te halen, hetzij via lokale 
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fondsenwerving, hetzij uit overige bedrijfsactiviteiten. Voor 2012 staat Stichting Oekroe / 
Hands & Feet als founding partner garant voor de projectkosten, tegen die tijd moet er 
een andere oplossing zijn. 
 

5.2 Hulpmiddelen Campus Challenge (Vizag India) 

5.2.1 Achtergrond 

In oktober 2011 is een team van vier mensen  (Anoek Bremer, Marjolein Piening 
(bewegingstechnologen), Marlies Lutgendorf (industrieel ontwerper) en Stefan Claassen 
(orthopedisch instrumentmaker)) afgereisd naar Vishakapatnam. Een kustplaats in oost 
India. Het team is bij de organisatie ARDAR van start gegaan met het project 
‘Hulpmiddelen Campus Challenge’. Dit project vindt plaats op en rondom een campus 
genaamd Campus Challenge, 50 km ten noorden van Vishakapatnam te midden van 
vissersdorpjes en stammengebieden. 
 

De Campus Challenge is een centrum 
waar kinderen met een fysieke handicap 
begeleid worden door middel van 
verschillende faciliteiten zoals; onderdak, 
voedsel, scholing, medische zorg en 
fysiotherapie. Voor ARDAR mistte de 
voorziening voor het verstrekken van 
orthopedische hulpmiddelen nog. Hieraan 
heeft het project ‘Hulpmiddelen Campus 
Challenge’ bijgedragen als extra 
ondersteuning voor de kinderen.  
 
Op de Campus verblijven 120 kinderen 

met verschillende fysieke handicaps, maar ook meervoudige handicaps komen voor. 
Daarnaast verblijven er ook 30 jongeren die gebruik maken van dezelfde faciliteiten maar 
een beroepsgerichte scholing krijgen op de campus. De lokale Indiase stichting ARDAR 
heeft in samenwerking met de Nederlandse stichting Friends Indeed de campus opgericht. 
Naast de kinderen op de campus worden op dit moment ook 850 kinderen begeleid in het 
gebied rondom de campus.  
 
Het viertallig team is in verschillende termijnen werkzaam geweest. Het project dat gestart 
is in 2011 zal tot eind juli 2012 doorlopen. In juli zal Stefan als laatste teamlid weer terug 
naar Nederland komen.  

5.2.2 Doel 

Het project heeft als doel de kwaliteit van leven van de kinderen op en rondom Campus 
Challenge te bevorderen door middel van een orthopedisch hulpmiddel. Om dit doel te 
bereiken is in 2011 een orthopedische werkplaats vanuit het niets ingericht en gestart met 
de productie van orthesen.  
 
Om het project een duurzaam vervolg te geven, is er als doel gesteld dat er twee lokale 
technici opgeleid moeten worden en de medische staf bijgeschoold moet worden op het 
gebied van aandoeningen, hulpmiddelen en het produceren van hulpmiddelen. 
 

De toegangspoort van Campus Challenge. 



Movendi Foundation 

 
 
 

 14

5.2.3 Resultaten 

Vrijwel meteen na aankomst op de campus moesten er een aantal beslissingen genomen 
worden ter invulling en inrichting van de werkplaats: 

• De lijst met te bestellen materialen is nog een keer doorgenomen en alle 
benodigdheden zijn bij Mobility India (MI) besteld op het moment dat de 
financiering van de materialen rond was.  

• Er is een keus gemaakt over de ruimte van de werkplaats. Er waren twee naast 
elkaar gelegen ruimtes beschikbaar gemaakt voor de werkplaats. Er is uiteindelijk 
besloten om de twee ruimtes tot één grote ruimte te laten maken.  
Het creëren van de ruimte was snel gebeurd. Verdere aanpassingen en 
afwerkingen hebben op zich laten wachten tot alle bestelde spullen door Mobility 
India geleverd waren.   

Na het bestellen van de spullen bij MI was het wachten op wanneer de materialen 
geleverd zouden worden. Door vertraging in de toezegging van de financiering vanuit 
Nederland konden de spullen niet voor het vertrek al besteld worden.  
Op het moment van de toezegging van zijn alle spullen besteld. Grote apparaten als een 
plaatoven, trechterfreesmachine en afzuiger zijn bij Otto Bock in Duitsland besteld en 
getransporteerd naar India. Eenmaal gearriveerd op het vliegveld konden ze nog niet naar 
de Campus getransporteerd worden door obstakels bij de douane. Een voordeel was wel 
dat de spullen van MI nog niet geleverd waren en daardoor ook de grote apparaten nog 
niet gebruikt hoefden te worden. 
 
Om de wachttijd tot de levering zo efficiënt mogelijk in te vullen, is de projectgroep 
gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze activiteiten waren: 

• Het aanleggen van een ‘Movendi’ database. De gegevens de kinderen op campus in 
de ARDAR database van waren niet compleet. Daarom is er een ‘Movendi database’ 
gemaakt waarin duidelijk naar voren komt wat de beperking van het kind is, welk 
hulpmiddel er nu gebruikt wordt, wat voor hulpmiddel er nodig zou zijn, de sterkte 
van de spieren en de range of motion. Deze gegevens moeten later in de ARDAR 
database verwerkt worden.  

 
• Screenen van de kinderen.  

Samen met de dokter en de 
fysiotherapeute zijn de kinderen 
onderzocht en zijn de missende 
gegevens in de ‘Movendi-database’ 
ingevuld.  

 
• Ondersteuning van de fysiotherapie. Er is 

gekeken waar een steentje bijgedragen 
kon worden in het medische team. Er 
kwam naar voren dat de fysiotherapie 
wel hulp kon gebruiken.  
Er is gezocht naar oefeningen en ideeën voor meer variatie op de gebruikelijke 
therapie. Door een geprint document met allerlei oefeningen, geïmproviseerde 
attributen en extra steun had de fysiotherapeute een extra stimulus voor een 
gevarieerde en leuke therapie.  

 
• Eerste levering van MI spullen. Begin december werd een klein gedeelte van de 

bestelde spullen bij Mobility India geleverd. De spullen waren te beperkt om al 

Eerste kinderen die langskwamen voor een hulpmiddel 
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volledige orthopedische hulpmiddelen te maken, maar kleine reparaties konden wel 
uitgevoerd worden.  

 
• Sleutelen aan en advies geven over 

rolstoelen van ‘Motivation’.  
ARDAR heeft verschillende keren rolstoelen 
gedoneerd gekregen van ‘Motivation’. Zij 
ondersteunen mensen met mobiliteits-
problemen. De rolstoelen hadden vaak nog 
een extra check nodig zodat de persoon zo 
optimaal mogelijk van de rolstoel gebruik 
kon maken.  

 
• Inkopen van ontbrekende materialen. Al 

snel werd duidelijk dat de lijst met materialen nog niet de volledige inventaris van 
de werkplaats bevatte. De lijst is aangevuld en bij plaatselijke detailhandelaren zijn 
deze materialen aangeschaft. Kortom, er is niet gewacht tot MI kon leveren.  
De gegevens van de ingekochte materialen zijn in een document opgenomen dat 
gebruikt kan worden bij een eventueel volgend project, zodat duidelijk is wat er 
aangeschaft zou moeten worden en wat het ongeveer kost.  
 

• Decoratie voor de kinderhuizen.  
Vanuit Friends Indeed en ARDAR kwam de 
vraag of er meegedacht kon worden over 
decoratie voor de kinderhuisjes. Er zijn 
houten dieren van ongeveer 50*50 cm 
uitgezaagd, geschilderd en voor foto’s en 
persoonlijke spulletjes zijn er haakjes en 
klemmetjes op gemonteerd. De kinderen 
mochten zelf kiezen welk dier zij boven hun 
bed zouden willen hebben. Eind december 
waren er 120 dieren uitgezaagd, beschilderd 
en opgehangen in de huisjes van de 
kinderen. Blije kindergezichtjes was het 
fantastische resultaat van dit project.  

 
• Start met training van de local technicians. Thirupathi en Surya zijn ons in de eerste 

weken van het verblijf op de campus opgevallen door hun actieve inzet voor de 
kinderen en ARDAR staf, naast de computertraining die zij volgden.  
Vanuit ARDAR werd positief ingestemd dat we met deze jongens zouden praten 
over een mogelijke training in de werkplaats. De jongens waren enthousiast en 
eind december is er gestart met het opzetten van een trainingsprogramma voor 
deze jongens. Theorie, praktijk en Engelse lessen stonden voor hun op het 
programma en wij hebben gebarentaal gevolgd om de communicatie met deze 
twee dove jongens iets te vergemakkelijken.  

5.2.4 Toekomst 

Het project Vizag India loopt in 2012 nog door. In juli 2012 zal het laatste lid van de  
projectgroep terugkeren naar Nederland. De doelstellingen van ‘Hulpmiddelen Campus 
Challenge’ zijn moeten allemaal nog gerealiseerd worden. 

Gelukkige ontvangers van rolstoelen van 
‘Motivation’. 

Houten gekleurde decoratie voor de huizen. 
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• Orthopedische werkplaats inrichten. De eerste stappen zijn gezet alleen is er enige 

vertraging opgelopen bij de levering van de materialen.  
Naar verwachting is in januari 2012 de werkplaats volledig ingericht en gereed om 
te starten met het maken van hulpmiddelen.  

 
• Produceren van hulpmiddelen. Voor enkele kinderen op campus zijn de 

hulpmiddelen al aangemeten. Wanneer de werkplaats compleet is ingericht, kan er 
gestart worden met het maken van de orthopedische hulpmiddelen. Naar 
verwachting zijn in februari 2012 alle hulpmiddelen voor de kinderen op campus 
gemaakt. Wanneer deze batch klaar is, zijn er nog genoeg kinderen in de outreach 
(vissersdorpjes en stammengebieden rondom campus) die een orthopedisch 
hulpmiddel kunnen gebruiken. 
Naast het produceren en afleveren van de hulpmiddelen zal er nagedacht moeten 
gaan worden over een training aan de kinderen en hun ouders/verzorgers.  

 
• Lokale technici opleiden. Dit doel is van start gegaan en zal in 2012 door blijven 

lopen. De jongens zullen ook na dit project nog veel kunnen leren. De jongens 
worden opgeleid met basiskennis en zullen als hulp in de werkplaats aan de slag 
kunnen. In januari 2013 zal Rambabu terugkeren naar campus. Hij is op dit 
moment in opleiding bij Mobility India voor orthopedisch technicus.  

 
• Bijscholen van de medische staf. De dokter, fysiotherapeut en verpleegster hebben 

een basiskennis over aandoeningen en orthopedische hulpmiddelen.  
In de toekomst moeten zij samen met de orthopedisch technicus bepalen welk 
hulpmiddel het kind moet krijgen. Zij kunnen nog veel leren zodat zij elkaar meer 
steun kunnen bieden en een geschikte beslissing kunnen maken.  

 
 
 
 
 

Groepsfoto van alle kinderen, de campus moeders en de Nederlandse vrijwilligers.  



Movendi Foundation 

 
 
 

 17

6 Financieel Overzicht 

Balans per 31 december 2011 (in euro’s) 

 
Staat van baten en lasten 2011 (in euro’s) 

 
 

 werkelijk 
2011 

*begroting 
2011 

werkelijk 
2010 

Fondsenwerving    
Baten uit eigen 
fondsenwerving 

   

Donaties, giften en schenkingen    
    Algemeen 620 1.000 1.335 
Vrijwilligers projecten    
    Project UkraineMoves - - - 

Eindevaluatie Ghana HiH - - - 
Campus Challenge Visag 9.674 14.850 - 

Stage projecten    
ChildrenWheelchairProject 
fase1 - 3.500 - 

ChildrenWheelchairProject 
fase2 - 3.894 250 

Ghana Make it Ghana - 9.788 - 
Project Madiba Zuid Afrika - 2.800 1.780 
Stop Stigma - 5.395 1.157 

    
Belastingdienst GVS Uitbetaling - - - 
Ontvangen rente 799 800 1.043 

Kosten uit eigen 
fondsenwerving 

   

Representatiekosten 18 200 264 

Resultaten uit eigen 
fondsenwerving 

11.075 41.827 5.301 

activa 31-12-2011 31-12-2010 

   

Giro zakelijk 1.339 696 
Rentemeerrekening - 32.878 

Zakelijke spaarrekening 31.578  

Totaal 32.917 33.574 

   

passiva 31-12-2011 31-12-2010 

   
Eigen vermogen 32.917 33.574 
Schulden - - 

Totaal 32.917 33.574 
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Bestedingen    

Hulpverlening buitenland    
Algemeen    

   HIH Tricycle Fonds NKoranza 2.619 
(**13.231)     

-      
2.439 

Vrijwilligers projecten    
     Project UkraineMoves - - 5.000 
     Eindevaluatie Ghana HiH - - 36 

Campus CHallenge Visag    
Voorschot 8.936 14.850 - 

Stage projecten***    
ChildrenWheelchairProject  
fase1 

- 3.500 550 

ChildrenWheelchairProject  
fase2 

- 3.894 940 

Ghana Make it Ghana - 9.788 700 
Project Madiba Zuid Afrika    

Voorschot - 2.800 1.755 
Stop Stigma - 5.395 1.782 
    
Uitvoeringskosten    
Overige kosten 177 1.600 198 

Totaal bestedingen 11.732 41.827 13.400 

    

    

    

 
Exploitatie resultaat 
Is toegevoegd/onttrokken aan 
besteedbaar vermogen: -657 0 -8.099 
 
*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). 
 

 

 


