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Op 24 juli 2006 is het project ‘Ghana Hand in Hand’ van start gegaan. Zes personen uit Ne-
derland, met de achtergronden fysiotherapie, bewegingstechnologie en werktuigbouwkunde, 
hebben zich sindsdien ingezet om een aantal doelen te behalen. Deze doelen waren als 
volgt opgesteld: 

• Het overdragen van actuele fysiotherapeutische kennis en het maken van een handlei-
ding waaruit verzorgers en fysiotherapeuten in de toekomst kunnen putten. 

• Het opleiden van technici zodat zij in de toekomst hulpmiddelen voor gehandicapten 
kunnen ontwerpen, vervaardigen en onderhouden. 

• Het streven naar een lokale oplossing voor financiering van de nodige hulpmiddelen in 
de toekomst. 

• Het ontwikkelen en vervaardigen van hulpmiddelen voor de Hand in Hand gemeen-
schap, Peace of Christ Community (PCC) zodat de bewoners zich zo zelfstandig mo-
gelijk kunnen redden in het dagelijks leven. 

Inmiddels is het project afgerond en wordt er in deze evaluatie teruggekeken op wat er in dit 
project tot stand gekomen is en naar de wijze waarop deze doelen zijn verwezenlijkt. U leest 
over de fysiotherapeutische kennisoverdracht aan de verzorgers van de kinderen onder `cur-
sus fysiotherapie’. Aansluitend wordt het verloop van de `cursus bewegingstechnologie’ be-
schreven. In de daarop volgende paragraaf zijn diverse aangepaste en vervaardigde `hulp-
middelen’, ten behoeve van de kinderen op het Hand in Hand project, te zien. Daarna volgt 
informatie over het ‘Movendi Tricycle Project’, de methode waarmee de hulpmiddelen wor-
den gefinancierd. Tot slot volgt een financieel overzicht van het project en een dankwoord. 

Cursus fysiotherapie 

Na een korte observatieperiode is begonnen met het 
lesgeven aan drie verzorgers, Emmanuel, Jerry en Joyce. 
Deze verzorgers gaven in de ochtend een uur fysiotherapie 
aan de kinderen. Dit uur bestond destijds met name uit het 
passief doorbewegen van de armen en benen. Het eerste 
doel  was dit uur om te gooien naar een uur actief en 
spelenderwijs oefenen. 

Tijdens de lesperiode werden zowel theorie- als 
praktijklessen gegeven. De theorielessen bestonden 
hoofdzakelijk uit anatomie, de werking van spieren, 
spasticiteit en spierzwakte, inzicht in hulpmiddelen (spalken 
en rolstoelen) en behandelingsprincipes (mobiliteit, stabiliteit, 
spierkracht en coördinatie). Praktijklessen werden onder 
andere in het uur fysiotherapie in de ochtend gegeven, door 
de kinderen gezamenlijk te behandelen. De studenten 
fysiotherapie werden vaak in contact gebracht met de 

studenten van de groep bewegingstechnologie. Dit werd gedaan om een toekomstige 
samenwerking mogelijk te maken.  

Na zes maanden vertrok Emmanuel. Om de positie van Emmanuel in te vullen zijn twee  
extra verzorgers aangesteld als lokale therapeuten. Dit zijn Kwame en Felicia. Zij hebben in 
drie maanden tijd geleerd wat de andere studenten in zes maanden geleerd hebben.  

De overige verzorgers van PCC kregen ook les. Deze gezamenlijke lessen bestonden uit het 
oefenen van vaardigheden, zoals optillen, dragen en verplaatsen van kinderen. Er werd  
uitleg gegeven over bijvoorbeeld zintuigen, eten en drinken, zithoudingen en rolstoelen. De 
studenten fysiotherapie werden hier actief in betrokken en gaven uiteindelijk zelf een les.



 

 

 

De fysiotherapie in de ochtend veranderde 
langzaam naar actief en functioneel oefenen, 
waarin de studenten een steeds grotere 
bijdrage leverden. Ze verzonnen zelf 
oefeningen en stelden steeds meer vragen. 
Ook de kinderen boekten vooruitgang, 
waardoor het enthousiasme van de studenten 
steeg. Wumpini leerde bijvoorbeeld om 
zelfstandig te zitten, Paa Yaw leerde op de 
bank te klimmen en Lisa verbeterde haar 
hoofdbalans in zit.  

Uiteindelijk hebben de studenten het schriftelijk 
eindexamen met een voldoende afgerond. Alle 
vijf de studenten hebben een certificaat ontvangen, als bewijs voor hun deelname aan de 
cursus. De studenten hebben voldoende training gehad en zijn in staat de fysiotherapie in de 
ochtend zelfstandig voort te zetten. Zij krijgen daarbij hulp van Ineke Bosman, de 
Nederlandse arts en oprichtster van PCC.  

Om de continuïteit van de fysiotherapie te kunnen waarborgen is er een fotoboek gemaakt. 
Dit boek bestaat uit foto’s van mogelijke oefeningen die met de kinderen gedaan kunnen 
worden. Bij de foto’s is een toelichting van de oefeningen gegeven in zowel het Engels als in 
de lokale taal ‘Twi’. De lokale therapeuten en juist ook toekomstige therapeuten kunnen 
gebruik maken van dit fotoboek, zodat zij ook verantwoorde fysiotherapie gaan geven. Een 
voorbeeld van een foto met een beschrijving staat hieronder weergegeven. 

Naast een fotoboek, is er een theorieboek gemaakt. In eenvoudige taal zijn de basisprincipes 
van de fysiotherapie uitgelegd, zoals balans-training, spierkracht-training, manieren van tillen 
en dragen van kinderen, spasmes en dergelijke. Tijdens het lesgeven aan Felicia, één van 
de nieuwe therapeuten die nog geen enkele kennis van het menselijk lichaam bezat, bleek 
dit boek duidelijk en begrijpelijk te zijn. 

 

 

Dit is een voorbeeld uit het 
fysiotherapie fotoboek. Voor 
ieder fysiotherapie 
behoevend kind zijn 
geschikte oefeningen 
vastgelegd door middel van 
een foto en een engels en 
‘Twi’ talige beschrijving van 
de betreffende oefening.  

Ahmed has to reach 
as far as possible 
without loosing his 
balance. 

(balance) 

 

Ma Ahmed ntumi nso 
nnieεma ahodoo mu 
wo soro,mma no 
nkyea ne ho. 



 

 

 

Tijdens het uurtje fysiotherapie verdwenen nogal 
eens materialen. Om te voorkomen dat meer 
materiaal verloren zou gaan, is een fysiotherapie-
gebouw geplaatst. Naast opslag van materialen 
dient dit gebouw ook als studieruimte voor de 
lokale therapeuten. De fysiotherapie heeft hiermee 
een eigen plek binnen PCC gekregen.  

Naast de bouw van deze ruimte, is in de loop van 
de negen maanden een diversiteit aan 
fysiotherapeutisch oefenmateriaal aangeschaft of 
gemaakt. Ook zijn er aanpassingen van kleine 
aard gedaan. De ingrijpende aanpassingen 
werden uitgevoerd door de 

bewegingstechnologen. Verderop in deze evaluatie is een kleine greep van deze 
aanpassingen met behulp van foto’s toegelicht. Bij elke nieuwe aanschaf/aanpassing werd 
de mening van de studenten fysiotherapie gevraagd.  

Cursus bewegingstechnologie 

Aanvankelijk waren er zes studenten die deelnamen aan de 
cursus bewegingstechnologie. Na drie maanden waren enkel de 
twee studenten, Ameyaw (schoenmaker) en Daniël (orthope-
disch assistent) nog deelnemers. Zij hebben tijdens deze eerste 
drie maanden een intensief, voornamelijk theoretisch, traject 
gevolgd. Lesinhoud was anatomie, fysiologie, wiskunde, me-
chanica, ontwerpen en construeren. De gebruikte lesstof werd 
tijdens iedere les in papiervorm uitgereikt. Achteraf hebben de 
studenten een gebundeld exemplaar van deze theorie ontvan-
gen met als doel dit als een effectief naslagwerk te kunnen ge-
bruiken. Om deze theoretische kennis in de praktijk te leren ge-
bruiken werd er parallel aan de theorielessen aan een groeps-
opdracht gewerkt in de werkplaats. De eerste opdracht betrof 
het ontwerp en fabricaat van een walker. Deze walker dient als 
hulpmiddel tijdens het lopen voor Aron, een jongen met Cere-
brale Parese.  

Na drie maanden lag er een nieuwe uitdaging op de 
studenten te wachten. Namelijk het ontwerp van een 
comfortabele lage stoel waar Lisa, een meisje met 
Cerebrale Parese, vlak bij de grond in kan zitten. Op 
deze manier wordt haar belevingswereld met andere 
spelende kinderen vergroot. Omdat het mogelijk was 
de zitting van de rolstoel waar Lisa doorgaands in zit, 
eenvoudig los te klikken, besloten de studenten een 
losse adapter te fabriceren waar de zitting laag bij de 
grond en in de goede houding in te klikken is. Tevens 
hebben ze de stoel voorzien van een tafelblad. Op 
deze manier heeft ze betere mogelijkheden om haar 
handen te gebruiken. 

 



 

 

 

De daaropvolgende opdracht was van 
complexere aard; het ontwerp van een 
driewiel rolstoel welke met de hand aan-
gedreven kan worden: de tricycle. Bij dit 
gedeelte van de cursus zijn twee nieuwe 
studenten betrokken, Owuso (lasser) en 
Dacosta (lasser). Deze vier studenten zijn 
aan de slag gegaan om, met behulp van 
lokaal verkrijgbare materialen en gereed-
schappen, een tricycle te vervaardigen. 
Ameyaw en Daniël waren nauw betrokken 
bij het ontwerp van deze tricycle en zijn 
aan de hand van dit ontwerp mondeling 
getoetst op hun theoretische kennis. Bei-
de werden daarin als voldoende beoor-
deeld en hebben daarvoor, als teken van 
waardering, een Movendi certificaat ont-
vangen. Het eindproduct is een volledig op mensenmaten instelbaar model met de nodige 
opties als een parkeerrem en boodschappenmand. Na beproeving en aanpassingen van het 
prototype zijn werktekeningen en productiemethoden vastgelegd en gebundeld tot een `tricy-
cle productie handleiding’. Deze handleiding is door de studenten na te slaan om de juiste 
maatvoering terug te vinden. Het unieke van dit ontwerp is dat het gebaseerd is op materia-
len verkrijgbaar in Ghana, hierdoor kan iedere vakman in Ghana deze handleiding raadple-
gen om tricycles te vervaardigen.  
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Alle onderdelen van de 
tricycle zijn 
gedimensioneerd in 
werktekeningen en 
gebundeld tot een 
handleiding. In deze 
handleiding is tevens, in de 
Engelse taal, een productie 
beschrijving toegevoegd. 
Hiernaast is zowel de 
werktekening van de 
voorvork als de 
samenstellingstekening van 
de tricycle als voorbeeld 
weergegeven.   



 

 

 

Hulpmiddelen 

Naast de cursussen is er gewerkt aan de hulpmiddelen op het Hand in Hand terrein. 
Aanwezige hulpmiddelen zijn gerepareerd en kindspecifiek gemaakt, daarnaast zijn nieuwe 
hulpmiddelen vervaardigd. Hier wordt een kleine greep toegelicht. 

 

Om de sta-functie van de 
kinderen met spierzwak-
te, coördinatieproblemen 
en spasme beter te kun-
nen oefenen, zijn tafeltjes 
ontwikkeld. Ze zijn ver-
vaardigd door een man 
uit het dorp. 

 

Kussens in 
verschillende soorten 
en maten zijn gemaakt 
om op een prettige en 
variabele manier lig- en 
zitoefeningen te kunnen 
doen. 

 

Voor de kinderen met 
problemen tijdens het 
eten, zijn lepels aange-
past en voorzien van 
extra grip. Een kleine 
aanpassing met grote 
waarde, namelijk zelf-
standig kunnen eten. 

Met behulp van deze 
walker kan Alice langer 
en sneller lopen. Een 
extra beugel is 
gemaakt, zodat ze haar 
handen kan steunen. 

 

Alice heeft een flinke 
hakverhoging onder haar 
schoenen gekregen. 
Hierdoor heeft ze meer 
steunvlak bij het lopen.  

Deze trap is samen met 
de studenten 
ontworpen, nadat één 
van de studenten zo 
enthousiast was over 
een therapietrap in een 
nabijgelegen 
ziekenhuis. 

 

Wumpini is stijf en Lisa 
heel slap. Voor beide 
kinderen is het van be-
lang dat ze zoveel moge-
lijk gestimuleerd worden 
om te bewegen. Leuke 
speeltjes aan een stan-
daard zorgen hiervoor. 

Lisa valt met haar hoofd 
geregeld naar voren. 
Om haar hoofd de opti-
male steun te bieden 
als ze in haar stoel zit, 
is een hoofdsteun ont-
wikkeld. 

 

Het oefenen van de ba-
lans in stand, zit en lig, 
kan op een leuke manier 
gedaan worden door het 
gebruik van een kantel-
plank. Deze is vervaar-
digd door een timmer-
man in Nkoranza. 

 

 

Quinten’s rechterhand 
is spastisch, waardoor 
hij deze niet functioneel 
gebruikt. Wanneer 
Quinten gespannen is, 
duwt hij de hand extra 
in het spastisch pa-
troon. Om te voorkomen 
dat hij mobiliteit in zijn 
hand verliest, is een 
spalk voor hem ontwik-
keld. Quinten draagt de 
spalk dagelijks. 



 

 

 

 

Paa Yaw zat in een 
versleten en 
onverantwoorde rolstoel. 
Deze nieuwe rolstoel is in 
Ghana gekocht en 
aangepast zodat Paa 
Yaw in de correcte 
houding zit.  

De blauwe rolstoel is 
opgeknapt, voorzien 
van voetensteun, 
wielbeschermers en 
kussens. Nu is deze 
geschiikt voor Aron.  

 

Innocencia’s rolstoel was 
te groot voor haar. Het 
rugkussen is opgevuld, 
zodat ze verder naar 
voren in de stoel zit, de 
remmen en banden zijn 
verbeterd en de stoel is 
voorzien van een abduc-
tieklos. 

Paa Yaw vindt het leuk 
om met een tricycle zijn 
oefeningen te doen. 
Deze tricycle is door de 
studenten van de 
bewegingstechnologie 
cursus op maat 
gemaakt voor Paa Yaw. 

 

Deze trainingsstoel is 
ontwikkeld voor Emanu-
ella, een meisje geboren 
zonder armen en benen. 
Door haar bekken mid-
dels een riem te fixeren 
heeft haar bovenlichaam 
bewegingsvrijheid. Met 
deze stoel traint ze haar 
rompspieren.   

Een basketbal net is 
gemaakt en geplaatst 
naast het zwembad. De 
kinderen doen spelen-
derwijs hun gooioefe-
ningen tijdens het dage-
lijkse zwembaduur.  

Een machine om 
bamboe kralen op te 
schuren. Een kind drijft 
het schuurwiel aan met 
een trapbeweging, de 
ander schuurt de kraal. 
Op deze manier kunnen 
de actieve kinderen hun 
energie op een nuttige 
manier kwijt.   

Lisa is te zwaar 
geworden om haar 
tijdens het wassen vast 
te houden. Deze stoel is 
vervaardigd om de 
verzorger de 
mogelijkheid te geven 
Lisa in deze stoel te 
wassen.  

 

 

 

 



 

 

 

Movendi Tricycle Project 

De studenten bewegingstechnologie bezitten na de voltooing van het prototype de kennis en 
kunde om eenzelfde tricycle te vervaardigen. Dit hebben ze bewezen door zelfstandig een 
tricycle te vervaardigen ten behoeve van een gehandicapte man in Nkoranza. Hiermee is het 
vertrouwen gewonnen om een financieringsysteem voor tricycles op te zetten, genaamd 
Movendi Tricycle Project. De prijs van een tricycle is ongeveer €225,-. Dit bedrag is in de 
meeste gevallen te hoog voor een gehandicapt persoon om op te brengen. Er is gekozen om 
een kandidaat een eigen inbreng van €25,- te laten betalen en de resterende €200,- wordt uit 
het Movendi Tricycle Project aangevuld. Er is met de studenten overeengekomen dat ze de 
bijdrage pas ontvangen als het bewijs van voltooing van de voorgaande tricycle geleverd is. 
Op deze manier worden enkel kleine bedragen overgemaakt. De bewijslevering vindt plaats 
door foto-overdracht en controle door een lokaal onafhankelijk contactpersoon. Het bedrag 
beschikbaar voor het fonds bedraagd €23.204,69, wat equivalent is aan 116 tricycles.  

Tevens is het mogelijk dat de studenten aanspraak op het fonds doen als ze een aanvraag 
van een ander hulpmiddel dan een tricycle krijgen. De studenten krijgen op deze manier de 
mogelijkheid een voorlopig vaste inkomensbron aan te wenden. Met de opbrengsten kunnen 
ze investeren in hun zaak en nieuwe vakmensen opleiden. Op deze manier is Nkoranza en 
omgeving voorzien van een duurzame hulpmiddelenfabriek. 

Financieel overzicht 

De eindbalans van het project Ghana Hand in Hand. 

  Uitgaven       Inkomsten     

           
  Reis     Donaties    
  Malariatabletten  €   1.375,26     Prive   € 12.857,50    
  Reisdocumenten  €   5.325,34         
  Transport  €      769,03     Stichting/Bedrijf    
  Vaccinaties  €   1.187,28     Aarts Zwembadbouw  €   1.000,00    
  Verzekeringen  €      625,74     Afrika Enga koor  €      447,72    
  Visa  €      650,88     Albert Sweitzer Fonds  €   5.000,00    
       ASN bank  € 10.000,00    
  Levensonderhoud     Atos Origin DWF  €   1.800,00    
  Inwoning  €   2.745,21     Cityfoto Den Bosch  €      100,00    
  Kost  €   1.536,79     Fysiotherapie Zeeburg  €      250,00    
       Greenwheels  €      854,00    
  Project      Kiwani's  €   1.000,00    
  Communicatie  €      538,60      Meronis   €      357,55    
  Fysiotherapie opslag  €   1.139,30      Ozkacar  €      200,00    
  Gereedschap  €      378,47      Piedro Verkoop  €      250,00    
  Handboeken  €      857,00     PLAN Nederland  €   7.000,00    
  Materialen  €   1.166,56     Rev. centrum Tolbrug  €      500,00    
       Rijvers Weert   €      200,00    
  Tricycle fonds  € 23.204,69         
           
  Onvoorzien  €      316,61         
           
  Totaal  € 41.816,77     Totaal  € 41.816,77    

                



 

 

 

Dankwoord 

Ondertussen zijn wij, het projectteam, alweer een poos op Nederlandse bodem. Met veel 
plezier kijken we terug op de bijzondere tijd in Ghana. De hartelijke mensen, het traditionele 
eten, de hete zon, de akelige muggen, de Afrikaanse geur, de indrukwekkende regen, de 
beschermende schaduw; bijzonder!  

Tevens kijken we met trots terug op een geslaagd project. In het bijzonder trots op onze stu-
denten, die tijdens de duur van het project hard gewerkt hebben. Bedankt voor jullie fantasti-
sche inzet!  

Onze trots wordt sterker door de positieve geluiden die we vanuit Ghana te horen krijgen. De 
studenten zijn hard bezig de geleerde kennis in praktijk te brengen en over te dragen aan 
nieuwelingen en zo de duurzaamheid van dit project te versterken. Ameyaw, Dacosta en 
Owuso hebben inmiddels al drie gehandicapten voorzien van een nieuwe tricycle. Daniel, nu 
werkzaam in het noorden van Ghana, heeft zelfstandig zijn tweede tricycle voltooid. Op het 
PCC terrein vindt iedere ochtend steevast het uur fysiotherapie plaats door Jerry, Felicia, 
Kwame en Joyce.  

De uitvoering van het project was mede mogelijk doordat we op het geweldige terrein van 
PCC konden verblijven. We willen onze dank hiervoor uitspreken naar Ineke, Bob en Baffo, 
de leiding van PCC. Ook willen we Ellen bedanken voor haar begeleiding. Daarnaast hebben 
de verzorgers en natuurlijk de kinderen van PCC ervoor gezorgd dat de tijd gepaard ging 
met plezier en leerpunten, bedankt! 

Zonder financiële hulp is het niet mogelijk zo’n project tot stand te brengen. Daarom bedan-
ken we alle sponsoren voor de geweldige bijdrage.  

Als u meer interesse heeft in dit project kunt u contact opnemen met Movendi foundation. 
We zijn u graag van dienst om nadere toelichting te geven. 

 

Annemieke Adams, Marije Companjen, Piet van Mierlo, Jasper van Santen, Merellijn van der 
Schaaf en Annemiek van Zantvoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
www.movendifoundation.org                                                                 Ghana.hih@gmail.com 


