
Een project in India voor het Maharshi Sambamurty Institute 

Wie zijn wij? 
Wij zijn Evelien Dubbeldeman, Rick van Leeuwen, Robbie Timmers en Sebastiaan Zaalberg, vier nu nog 
tweedejaars Bewegingstechnologie studenten aan de Haagse Hogeschool.  

 

Het MSI (Maharshi Sambamurty Institute) 
In september 2008 gaan wij voor een periode van 11 weken naar Kakinada in India. Hier zullen wij voor het 
MSI (Maharshi Sambamurty Institute) projecten uitvoeren. Het MSI is een tehuis waar ruim honderd meisjes 
wonen die leven met de gevolgen van polio. De laatste jaren is door het inenten van kinderen tegen polio het 
aantal meisjes met polio steeds afgenomen. Hierdoor worden er in het MSI steeds meer blinde en 
slechtziende meisjes opgenomen. In het tehuis worden de meisjes opgevangen, krijgen onderdak en wordt 
er naast onderwijs ook de nodige medische behandeling gegeven. Omdat het MSI tot nu toe vooral gericht 
was op meisjes met polio heeft het weinig faciliteiten voor blinden en slechtzienden. Daarnaast is er vraag 
naar nieuwe oefenmaterialen.  

Movendi Foundation heeft in 2003 gedurende een half jaar hulpmiddelen gemaakt voor de meisjes van het 
MSI. Daarnaast werd er les gegeven aan lokale technici in het ontwerpen en maken van hulpmiddelen voor 
gehandicapten . Movendi wil haar projecten in ontwikkelingslanden een duurzaam vervolg geven. Na 
afronding van een project is het de bedoeling dat de plaatselijke bevolking zelfstandig verder kan. Daarom is 
het voor de stichting van belang om te weten hoe projecten een aantal jaren na dato zich ontwikkelen. Het 
inventariseren van de huidige stand van zaken in het MSI zal daarom één van de doelen zijn van dit 
stageproject.  

 
Één van de hulpmiddelen vervaardigd door Movendi Foundation in 2003 
  



Doelstelling 
In overleg met Movendi Foundation, en de bewoners en begeleiding van het MSI zullen de onderstaande 
projectdoelen worden nagestreefd:  

1. Inventariseren van de huidige situatie 
- Hoe verlopen de fysiotherapeutische behandelingen 
- Wordt er gebruik gemaakt van de vervaardigde hulpmiddelen uit vorige projecten 
- Hoe zijn de gemaakte hulpmiddelen onderhouden 
- Hoe draait de werkplaats binnen het MSI 
 
2. Ontwerpen en vervaardigen van speel/ trainingstoestellen 
- Trainingstoestel om de gevolgen van polio zo beperkt mogelijk te houden 
- Het trainingstoestel moet aantrekkelijk/veilig zijn voor kinderen  
 
3. Inventariseren en zo nodig verbeteren van de huidige situatie voor blinde en slechtziende 
- Onveilige situaties verbeteren door aanpassingen in het tehuis te maken  
- Denk hierbij aan markeringen, herkenningspunten, geleidelijnen e.d. 

 


