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Meer informatie over: 

 

• het werk dat Movendi doet: 

Movendi heeft tot doel de leefomstandigheden van mensen met een lichamelijke handicap te 

verbeteren, waar ook ter wereld. De aandacht wordt vooral gericht op die landen en 

bevolkingsgroepen, waar een duidelijke vraag is naar ontwikkelingshulp op het gebied van 

revalidatie. Dit doel wordt nagestreefd door projecten op te starten en te begeleiden waarbij met 

behulp van lokale middelen en krachten tot oplossingen wordt gekomen. 

 

Movendi gebruikt oorspronkelijk haar expertise op het gebied van bewegingstechnologie 

en combineert deze met kennis en kunde van studenten en vrijwilligers uit andere 

vakgebieden. Samen starten zij kleinschalige projecten en opleidingen die een directe en 

positieve invloed hebben op zowel persoonlijke als algemene leefomstandigheden. 

 

Duurzaamheid van de hulp wordt nagestreefd door binnen de projecten de nadruk te 

leggen op het overbrengen van kennis. Movendi Foundation verzorgt toegespitste, korte 

cursussen waar lokale therapeuten en technici aan deelnemen. 

 

• de manier waarop Movendi geld werft: 

Het bestuur van de stichting doet haar werk op puur vrijwillige basis. Movendi werkt verder alleen 

met vrijwilligers en stagiairs. 

 

De financiering van een project is afhankelijk van de categorie waar het project in valt. Bij 

stageprojecten worden door Movendi de daadwerkelijke projectkosten gefinancierd, zoals kosten 

voor materialen die nodig zijn voor het maken van hulpmiddelen of het (her)inrichten van een 

werkplaats etc. Mochten de stagiaires bereid zijn om fondsen te werven voor de overige kosten, dan 

begeleidt Movendi het wervingsproces. Voor projecten met gekwalificeerde vrijwilligers staat 

Movendi Foundation garant voor de totale financiering. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij of 



zij actief naar fondsen zoekt om de kosten te dekken. Hieronder vallen kosten voor tickets, 

verzekeringen en kost en inwoning etc. 

 

• het beheer en besteding van het vermogen van Movendi: 

Movendi beheert haar eigen vermogen zelf. Het eigen vermogen is aanwezig omdat wij als stichting 

garant staan voor de vrijwilligersprojecten. Er is geen intentie om het vermogen verder te laten 

groeien. Wij streven ernaar om dit constant te houden, zodat we garantie kunnen bieden dat 

projecten ook door kunnen gaan als fondsenwerving niet voldoende is om het project te dekken. 

 

Kijk voor meer informatie over de activiteiten en projecten van Movendi Foundation op de website 

of in een van de jaarverslagen die online op onze website staat. 


