
Stage op het MSI, Kakinada, India 

    

Wij zijn vier studenten van opleiding bewegingstechnologie. Tijdens het derde jaar is er de 
mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen. Van te voren hadden we nog geen voorkeur, 
maar wisten wel dat we naar een derde  
 
wereldland wilden gaan. Wij kwamen via Monique Berger in contact met Movendi Foundation die 
ons verder heeft geholpen met het verkrijgen van een stage plek in India. We verheugden ons 
erg op de aankomende stage. Na aankomst zijn we direct begonnen met ons eerste project. 
 

 
 
 
 
 
 
Project 1 inventarisering MSI 
Bij aankomst was de werkplaats niet 
naar behoren. Er miste nogal wat 
materialen, daarnaast waren de 
gereedschappen kapot of in slechte 
staat. Als eerste op het lijstje stond 
dus het aanvullen en aanschaffen 
van nieuwe materialen en 
gereedschappen. Dit was niet altijd 
eenvoudig, omdat we nog niet de 
weg konden vinden door Kakinada. 
Daar kwam snel verandering in, we 
hadden namelijk een plattegrond 
aan de haak geslagen. En aan de 
andere kant willen de lokale 
bevolking je maar al te graag de 
weg wijzen. 
 
 
 
 
 

Van links naar rechts: Sebastiaan, Evelien, Rick, Robbie  

 

Meisjes MSI 



Project 2 repareren  
Het viel ons meteen op dat de beenbraces in slechte staat waren. Aan ons was dus de taak om 
deze te repareren. Hierbij wilde we dat de nieuwe verbeterde versie duurzamer was dan de 
vorige. De kneecaps van de braces zijn ook allemaal vervangen. Deze hebben beter materiaal 
gekregen en zijn van zachter vulling voorzien, zodat deze langer gedragen konden worden 
zonder dat deze gingen irriteren. Daarnaast hadden veel meisjes afgedankte braces die niet goed 
pasten. Wij hebben geprobeerd deze zo goed mogelijk aan te passen met het materiaal die we 
voor handen hadden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Project 3 SARdyna’s repareren en vervaardigen 
De veel gebruikte SARdyna’s troffen wij in slechte staat aan. Dit komt door de slechte 
weersomstandigheden en het intensieve gebruik. We hebben naast de velgen en de frames alles 
moeten vervangen. Om alle goede materialen te vinden was een grote klus op zichzelf, maar je 
wil alleen het beste materiaal. Uiteraard waren er ook veel nieuwe SARdyna’s nodig, dit komt 
omdat een deel van de SARdyna’s worden meegegeven aan de meisjes die het MSI verlaten. Er 
zijn dus naast de gerepareerde ook nog nieuwe SARdyna’s vervaardigd. Hierbij hebben we de 
hulp van de meisjes gevraagd om aan te geven wat er goed en slecht was van de vorige 
ontwerpen. Zo hebben we nog wat aanpassingen kunnen doen aan het oude ontwerp.     
 

Voor de reparatie Na de reparatie 

Nieuwe SARdyna’s 



Project 4 kneecaps 
Naast de kneecaps voor de braces zijn er ook nieuwe kneecaps ontworpen voor de crawling girls. 
Deze kruipen de gehele dag, omdat hun gewrichten zijn vergroeid. De oude kneecaps wilde nog 
wel eens afzakken en/of verschuiven. Om dit te voorkomen zijn de nieuwe kneecaps speciaal 
aangemeten per meisje en zijn ze door de kleermaker genaaid voor het beste resultaat.  

 
 
Matrassen en nachtkleding 
Sebastiaan had van zijn familie en vrienden geld gesponsord gekregen om aan de kinderen uit te 
besteden. We moesten dus iets vinden waar ze echt iets aan hadden. We hebben dus overlegd 
met het hoofd van het MSI wat leuk was om te geven. Deze vrouw vertelde ons dat er een aantal 
kinderen waren die nog op de grond sliepen. Toen we een kijkje mochten nemen bleek dat er op 
de slaapkamer van de meisjes stalen stapelbedden van 3 hoog staan, met niets anders dan een 
lakentje als matras. Ons leek het dus een goed idee om voor alle kinderen van het MSI 
matrassen te laten maken. Toen dit alles gefinancierd was bleek dat er nog wat geld over was. 
Van het overige geld is er nachtkleding gemaakt.    
 

 
  
De tijd die wij hebben doorgebracht in India was onvergetelijk. De mensen, het land en de cultuur 
zijn zo bijzonder. In het begin dachten we echt, waar zijn we in beland. Maar na een tijdje begin je 
het te begrijpen en vind je het opeens niet meer zo vreemd dat er vier man op een motor zit of 
dat je bij alles dat je koopt eerst moet onderhandelen. Na een tijdje begin er gewoon lol in te 
krijgen. Toen we moesten vertrekken gaf dit wel een vreemd gevoel. Je voelt je namelijk 
helemaal thuis, zeker na drie maanden. 

Kneecaps crawling girls 

Uitdelen van matrassen en nachtkleding 


