
Betrokken organisaties

Movendi Foundation           www.movendifoundation.org

                        Movendi foundation zet zich in voor het                                           
                        verbeteren van de leefomstandigheden 
                         van mensen met een fysieke beperking 
                         waar ook ter wereld. De stichting richt de 
aandacht voornamelijk op die ontwikkelingslanden en 
bevolkingsgroepen waar deze behoefte het grootst is. 
Sleutelwoorden voor de projecten van Movendi zijn: 
kennisoverdracht, zelfstandigheid en duurzaamheid. 
Movendi Foundation coacht nieuwe vrijwilligers zowel 
tijdens de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoering.

Hulpmiddelen Campus Challenge (Vizag India)

Friends Indeed                                 www.friendsindeed.nl

    www.campuschallenge.in

Friends Indeed is een Nederlandse stichting en mede-
initiatiefnemer bij de oprichting van de Campus Chal-
lenge. Ze dragen zorg voor de inrichting van de 
werkplaats.

Mobility India                               www.mobility-india.org

                                   Lokale organisatie die vooral in Zuid 
                                   India actief is. Deze stichting houdt          
                                   zich voornamelijk bezig met het 
opzetten van orthopedische werkplaatsen. In dit project 
zullen ze de benodigde materialen leveren voor het 
maken van de hulpmiddelen, verkregen op lokale mark-
ten

Ardar                                           www.ardar.org.in 

                             Lokale organisatie die zich inzet voor 
                             ontwikkelingshulp in afgelegen, rurale 
gebieden. Ardar is betrokken bij de oprichting van de
Campus Challenge en zal dit project een duurzaam 
vervolg geven na vertrek van de projectgroep.

Campus Challenge

In 2008 is de lokale organisatie ARDAR samen met de 
stichting Friends Indeed begonnen met de bouw van de 
Campus Challenge, 50km ten noorden van de havenstad 
Vishakhapatnam (Vizag) in Oost India. De Campus is 
opgeleverd in 2009 en geeft momenteel onderdak aan 
120 fysiek gehandicapte kinderen. Daarnaast worden er 
nu 300 kinderen actief begeleidt door veldwerkers in het 
gebied rondom de Campus, dit wordt uitgebreidt naar 
circa 2000 kinderen in 2015. Al deze kinderen worden 
medisch ondersteund en krijgen de gelegenheid tot het 
volgen van een opleiding. Één op de drie van deze kin-
deren heeft een orthopedisch hulpmiddel nodig. Voor de 
toekomst van deze kinderen is een orthopedisch hulp-
middel bijzonder belangrijk. Het vergroot hun zelfstan-
digheid en geeft hen meer mogelijkheden om zichzelf te 
ontwikkelen. 
Momenteel zijn de hulpmiddelen echter zeer slecht ver-
krijgbaar. Via dit project ‘Hulpmiddelen Campus 
Challenge’ wordt het ARDAR mogelijk gemaakt om ook in 
de behoefte voor hulpmiddelen te kunnen voorzien.

India behoort inmiddels tot de tien grootste industrielanden, maar de meerderheid van de bevolking merkt nauwelijks iets van de 
snelle economische groei. 80% van de bevolking overleeft met minder dan twee dollar per dag. Hierdoor is er weinig of geen geld 
over voor mensen met een fysieke handicap. Dit resulteert in verwaarlozing en ontwikkelingsachterstand. Om kinderen met een 
fysieke handicap een betere toekomst te geven is het van belang dat zij zelfstandig kunnen handelen. In de meeste gevallen is dit  
heel goed mogelijk met het toepassen van een hulpmiddel en gerichte scholing. 

Doel van het project is:

    ‘Het verbeteren van de kwaliteit van leven 
        voor fysiek gehandicapte kinderen’

Dit wordt gerealiseerd door:
•  Het opzetten van een orthopedische werkplaats. 
•  Het opleiden van lokale technici.
•  Het bijscholen van medisch personeel op het gebied van   
    orthopedische hulpmiddelen.
•  Het maken van orthopedische hulpmiddelen.

Project - voorbereiding
Voorafgaand aan het project is er intensief contact 
geweest met de plaatselijke stichting ARDAR  en samen-
werkingspartner Friends Indeed. Gezamenlijk zijn de 
projectdoelen geformuleerd. Daarnaast is de inrichting, 
de benodigde machines en apparatuur, voor de 
werkplaats vastgesteld in overleg met ARDAR, Friends 
Indeed en Mobility India. Mobility India zal de inrichting 
geleverd hebben alvorens de projectgroep aankomt in 
India.



Kosten
Vliegtickets              €  3.400
Visa                     €     650
Vaccinaties              €  1.200
Verzekeringen  €  1.200
Levensonderhoud  €  5.600
Vervoer   €     900
Projectkosten  €  1.900
Totaal                                     € 14.850

Contact opnemen

Heeft u belangstelling voor dit project en overweegt u 
sponsoring, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid 
alvorens vertrek een presentatie of mondelinge toelicht-
ing te geven aangaande het projectplan. Gedurende de 
periode houden wij u per e-mail op de hoogte van de 
vorderingen binnen het project. Na terugkomst uit India 
krijgt u een verantwoording van het ontvangen geld, een 
projectevaluatie en, indien gewenst, verzorgen wij een 
eindpresentatie. Tevens worden alle sponsors, indien ge-
wenst, vermeld op de website. Wanneer u geïntereseerd 
bent komen wij graag met u in contact.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd. 

Contactgegevens:   
Stefan Claassen   
T: 06-2372 1070
E: vizagindia2011@gmail.com

Sponsoring:
Giro 3034
T.n.v. Movendi Foundation
te Pijnacker
O.v.v. Vizag India
KvK 27280798

Marjolein Piening
Marjolein is in juli 2011 afgestudeerd aan de opleiding 
Bewegingstechnologie en werkt sindsdien als Revalida-
tietechnicus bij Sophia Revalidatie in Den Haag. Het bieden 
van hulp en kennis aan kinderen met een 
fysieke handicap is sinds haar stage in de 
Filippijnen en het werk bij Sophia Revalidatie 
steeds groter geworden en biedt een mooie 
basis om in India prachtig werk te verrichten.

Anoek Bremer
Anoek is afgestudeerd Bewegingstechnoloog. 
Tijdens haar stageperiode in de Filippijnen 
heeft zij verschillende aanpassingen voor 
gehandicapte mensen gemaakt. In de Filip-
pijnen is de liefde voor ontwikkelingswerk op 
orthopedisch gebied ontstaan en en de wens om dit ook na 
het afronden van haar studie voort te kunnen zetten. Zelf 
zegt ze over dit project: ”Door onze kennis aan de Campus 
over te dragen krijgen deze kinderen weer een toekomst, 
dat is toch het mooiste wat er is?”. 

Marlies Lutgendorf
Marlies heeft een achtergrond in Industrieel Ontwerpen en 
Bewegingswetenschappen en is werkzaam bij vhp 
ergonomie. Ze wil graag haar kennis en ervaring inzetten                
                     voor mensen met een fysieke handicap in 
                     ontwikkelingslanden. “Een goed hulpmiddel 
                     betekent betere toekomstmogelijkheden. Voor 
                     de kinderen op de Campus Challenge en 
                     omgeving gaan we dit realiseren!”     

                     Stefan Claassen
                     Stefan is acht jaar werkzaam als orthopedisch                         
                     instrumentmaker bij Livit Orthopedie. Als 
                     orthopedisch instrumentmaker maakt Stefan 
                     ortheses en protheses, hij begeleidt het proces 
                     vanaf het moment van aanmeten tot het mo-
ment van afleveren. Stefan heeft begin dit jaar besloten 
om zijn kennis en kunde te gebruiken om kinderen met een 
fysieke handicap in een ontwikkelingsland te helpen, zodat 
zij een betere kwaliteit van leven krijgen en hun toekomst 
visie verbetert.

Project team

Sponsoring
Voor de realisatie van dit project is financiële onder-
steuning nodig. Volgens berekeningen komt de 
benodigde financiële steun neer op een totaal bedrag van 
€14.850,- . Voor dit bedrag zal de projectgroep op vrijwil-
lige basis elf maanden lang werk uitvoeren ten gunste 
van de gehandicapte kinderen op de Campus Challenge 
en omgeving.  De leden van de projectgroep zullen hun 
kennis en hun tijd vrijwillig doneren. Mocht de begroting 
te ruim zijn genomen, dan zal het resterende bedrag via 
Movendi Foundation ten gunste komen van de gehandi-
capte kinderen in India. 

Project - locatie Campus Challenge 
Bij aankomst half oktober 2011 zal het projectteam 
als start een grondige inventarisatie maken van de 
vraag naar hulpmiddelen en welke middelen het meest 
nodig zijn. Tevens zullen dan de eerste hulpmiddelen 
vervaardigd worden en zal een groot deel van de tijd 
gericht worden op het overbrengen van kennis op dit 
gebied. Om langdurig effect te kunnen hebben, moet 
een opleidingsprogramma worden ontwikkeld om lokale 
mensen te trainen in het vervaardigen van hulpmid-
delen in de nieuwe orthopedische werkplaats. Het 
projectteam zal daarvoor een cursus opzetten en geven 
met zowel theoretische achtergrondkennis als praktijk-
training. September 2012 wordt het project afgerond. Hulpmiddelen Campus Challenge (Vizag India)

 


