
Eindevaluatie Campus Challenge 

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 



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.  

 

 

  

Gelukkige ontvangers van rolstoelen van 
‘Motivation’. 

Houten gekleurde decoratie voor de huizen. 



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. 
 

 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.  
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