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22 augustus tot 4 november 2005 

 

Wij zijn vier studenten van de opleiding 

bewegingstechnologie (BT). In het 

derde jaar van onze opleiding hadden 

wij de mogelijkheid om een stage te 

lopen in het buitenland. Om onszelf te 

oriënteren zijn we naar verschillende 

presentaties gegaan van projecten in 

het buitenland. Zo ook naar een 

presentatie van Esther Blom van de 

Movendi Foundation. Zij vertelde over 

de projecten die zij hadden gedaan op 

het Maharshi Sambamurty Institute in 

Kakinada, India.  

Wij waren erg enthousiast over deze 

projecten van Movendi Foundation en 

wilden graag voor onze stage en zelfde 

soort project uitvoeren. Na 

verschillende gesprekken met Movendi 

Foundation konden we daadwerkelijk gaan! 

Wij zijn naar het MSI gegaan zonder specifieke stage-opdracht. De bedoeling was dat wij onze 

opdrachten verkregen door zelf onderzoek te doen ter plekke en de mensen op het MSI naar 

knelpunten te vragen. Onze stagebegeleiders waren Esther Blom van Movendi Foundation en 

Srinivasa Rao, secretaris van het MSI.  

 

 

We hebben de volgende projecten uitgevoerd op het MSI:  

Een waterophaalsysteem voor de waterput ontworpen en 

vervaardigd.  

Het evalueren en herontwerpen van de tigertrike (tricycle). We 

hebben deze ook vervaardigd.  

Een hulpmiddel gemaakt voor het ophouden van de rok tijdens het 

kruipen.  

Nagedacht over een systeem voor het gemakkelijker omhoog 

komen op de trap. Dit project is vastgelopen omdat er geen ruimte 

Van links naar rechts boven: Alke van Velen (BT), Puck Anouk 

van de Bovenkamp, Ivo Schoemaker Onder: Marije Bruggink 

(BT), vrouw Srinavasa Rao, Willemijn Draijer (BT), Srinavasa 

Rao, Eva Essers (BT)  

De oude waterput 



is voor een aanpassing en een lift niet betrouwbaar is met de onvoorspelbare stroomuitval in 

Kakinada. 

Het evalueren van de Bandi (vernieuwde mini rolstoel van 

eerdere stagiaires Ivo Schoemaker en Puck Anouk van de 

Bovenkamp) op het MSI. 

De door Puck en Ivo gemaakte Bandi geïntroduceerd in het 

Red Cross House (een school en huis voor jongens die 

gehandicapt zijn geraakt door polio) en evalueren of deze 

voor hen ook handig zou kunnen zijn. 

Er zijn 16 paar verbeterde kniebeschermers gemaakt voor 

de kinderen die zich kruipend voortbewegen. 

Educatieve speeltjes gemaakt voor geestelijk en lichamelijk 

gehandicapte kinderen.  

 

We hebben het enorm naar onze zin gehad in 

Kakinada op het MSI. Het was geweldig om met de 

kinderen samen te werken en zo tot een goed 

ontwerp te komen. We hebben veel geleerd en 

willen Movendi Foundation en het MSI, in het 

bijzonder Esther Blom en sir Srinavasa Rao, 

bedanken dat ze dit voor ons mogelijk hebben 

gemaakt! 

 

 

Alke van Veelen   

Willemijn Draijer  

Eva Essers  

Marije Bruggink 

 

 

Het nieuwe ophaalsysteem 


