
Het project 

Dit wordt gerealiseerd door middel van: 

het opleiden van lokale technici; 
het bijscholen van medisch personeel op het gebied 
van orthopedische hulpmiddelen; 
het maken van orthopedische hulpmiddelen; 
het opbouwen van een documentatienetwerk, zowel 
informatief als registrerend; 
het verhogen van de effectiviteit van de hulp die aan 
kinderen in de gebieden buiten de Campus wordt 
geboden. 

Movendi Foundation 
www.movendifoundation.org 

Ardar 
www.ardar.org.in 

Friends Indeed 
www.friendsindeed.nl 
 

India behoort inmiddels tot de tien grootste industrielanden ter wereld, maar de meerderheid van 
de bevolking merkt nauwelijks iets van de snelle economische groei. Maar liefst 80% van de 
bevolking moet zien te overleven met minder dan twee dollar per dag. Hierdoor is er weinig of 
geen geld 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 functioneren. In de meeste gevallen is dit heel goed 
mogelijk met het toepassen van een hulpmiddel en gerichte scholing.  

Hulpmiddelen Campus Challenge (Vizag India 2.0) 

Betrokken organisaties 

 
 

Doel van het project 

 
 

Het verbeteren van de kwaliteit van leven 
voor fysiek gehandicapte kinderen 

De prioriteit van het project ligt bij het opleiden 
van het personeel van de campus. In oktober 
2011 werd er een start gemaakt met het 
opleiden van twee doofstomme jongens tot 
ondersteunend technisch personeel voor de 
orthopedische werkplaats die inmiddels is  op-
gericht. Naast dit tweetal  zullen ook de arts, 
fysiotherapeute en zuster worden bijgeschoold 
op het gebied van orthopedische hulpmiddelen. 
Door middel van trainingen en begeleiding 
tijdens de beslissingen die in het orthopedische 
proces moeten worden genomen zal dit per-
soneel meer kennis en ervaring opdoen. 
 
Om deze kennis te kunnen overbrengen wordt 
er een documentatienetwerk opgezet. Onder dit 
documentatienetwerk valt een database met 
informatie in de vorm van naslagwerken voor 
het aanwezige medische personeel. Daarnaast 
zullen er protocollen worden opgesteld om op 
de werkplaats tot een eenduidige werkwijze te 
komen. Verder is het niet alleen belangrijk om 
de kinderen van een hulpmiddel te voorzien, 
maar ook om hun voortgang bij te houden. 
Daarom wordt er een database ontwikkeld 
waarin de kinderen worden geregistreerd.  
  
Niet alleen de kinderen op de campus wordt 
hulp geboden, er wordt ook alles aan gedaan 
om kinderen in de gebieden rondom de campus 
hulp te bieden. Tijdens het project zal deze 
‘outreach’ worden uitgebreid.  
 



Vizag India 1.0 

Team Vizag India 2.0 Contact Vrienden van Vizag 

Kosten 

Vliegtickets 4.500 

Visa 450 

Vaccinaties 400 

Verzekeringen 600 

Levensonderhoud 2.750 

Vervoer 450 

Projectkosten 700 

Totaal 9.850 

Sponsoring 

 
 

Voor de realisatie van dit project is financiële ondersteuning 
nodig. Voor een bedrag van €9.850,- kunnen de leden van de 
projectgroep op vrijwillige basis respectievelijk 6 weken en 7 
maanden lang werk uitvoeren ten gunste van de gehandicapte 
kinderen op de Campus Challenge en de omgeving daarvan. 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 de Movendi Foundation ten gunste komen 
van de gehandicapte kinderen in India. 

 
 
 
 
 

 
Om als familie, vrienden en kennissen een steentje bij 
te dragen aan dit project, hoe klein of hoe groot ook, 
is Vrienden van Vizag opgericht. Dit onderdeel van 
sponsoring geldt voor alle niet-zakelijke sponsoring in 
de vorm van kleine bedragen. Beloning voor deze 
sponsoring zal worden gegeven door middel van een 
exclusieve toelating tot de ‘Vrienden van Vizag’-
Facebookpagina, waarop de projectleden persoonlijke 
updates zullen geven. 

Hebt u belangstelling voor dit project en overweegt u sponsoring, dan zijn wij uiteraard bereid 
alvorens vertrek een presentatie of mondelinge toelichting te geven aangaande het 
projectplan. Gedurende het project houden wij u per e-mail op de hoogte van de vorderingen. 
Na terugkomst krijgt u een verantwoording voor de besteding van uw donatie. Alle sponsors 
worden, indien gewenst, vermeld op de website.  
 
Contactgegevens:   Giro 3034  
Cojanne Kars     t.n.v. Movendi Foundation 
T: 06-12953371    o.v.v. Vizag India 2.0 
E: vizagindia2012@gmail.com KvK 27280798 
 

Wij zijn te volgen op de weblog: 
 
vizagindia2012.wordpress.com 
 
En via twitter: @vizagindia2012 
 
Voor vragen en opmerkingen: 
 
vizagindia2012@gmail.com 
 

Team Vizag India 2.0 bestaat uit een drietal 
personen: Sylvia Bertina, Tim van Kernebeek 
(beide voor 7 maanden) en Cojanne Kars (6 
weken). 

Cojanne Sylvia Tim 

In oktober 2011 is een team van vier personen 
afgereisd naar Vishakapatnam (Vizag): bewegings-
technologen Anoek Bremer en Marjolein Piening, 
industrieel ontwerper Marlies Lutgendorf en ortho-
pedisch instrumentmaker Stefan Claassen. Zij zijn 
van start gegaan met het project ‘Hulpmiddelen 
Campus Challenge’. De eerste doelstelling, het 
opzetten van de werkplaats, is begin 2012 behaald. 
Daarnaast hebben zij de kinderen op de Campus 
voor een eerste keer voorzien van een hulpmiddel. 
Het ging daarbij vooral om hulpmiddelen voor de 
onderste extremiteiten, zoals evo’s en kevo’s in 
allerlei verschillende soorten en maten.  
 
Voor meer informatie over het eerst deel van het 
project verwijzen wij u naar de webblog die tijdens 
deze periode is bijgehouden:  
Vizaginda2011.wordpress.com 


