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1 Movendi Foundation 

1.1 Introductie 

Movendi Foundation (Movendi) is opgericht in september 2005 na afloop van een project 
dat de huidige bestuursleden in India hebben uitgevoerd; Indiaproject2003. 
 
In mei 2002 is het idee ontstaan om dit eerste project in India op te starten. De heer Azad 
Khan, destijds bestuurslid van de stichting Friends Indeed (www.friendsindeed.nl), liet een 
film zien van het Maharshi Sambamurthy Institute (MSI), een tehuis voor meisjes met 
Polio in Kakinada, India. Deze film vormde de inspiratie voor Indiaproject2003. 
 
Met de hulp van sponsors is vervolgens een duurzaam project tot stand gekomen ten 
behoeve van het MSI. Gedurende een periode van 6 maanden is ter plaatse een 
werkplaats ingericht en zijn verschillende hulpmiddelen ontworpen en vervaardigd. 
Daarnaast is er een cursus aan lokale technici en therapeuten gegeven over het 
ontwikkelen van producten voor mensen met een handicap, zodat ook na het vertrek van 
de vrijwilligers hulpmiddelen voor mensen met een handicap vervaardigd konden worden. 
 
Een kort overzicht van de resultaten van Indiaproject2003: 
• Opzetten en inrichten van een werkplaats binnen het MSI. 
• Opleiden 5 lokale technici op het gebied van het ontwikkelen van hulpmiddelen voor 

mensen met een handicap. Een van de studenten is na afloop van de cursus door het 
MSI aangesteld als hoofd van de werkplaats. 

• Ontwerpen en vervaardigen van SARdyna’s, een mobiliteitshulpmiddel voor meisjes 
binnen het MSI die zich kruipend voortbewogen. 

• Ontwerpen en vervaardigen van de Tiger Trike; een handaangedreven driewieler. 
• Verbeteren van de fysiotherapieruimte. 
• Verbeteren van beenbeugels. 
• Realiseren van verschillende aanpassingen aan het gebouw van het MSI: steunbeugels 

in de toiletruimtes, verbetering van de begaanbaarheid van het terrein, trapleuningen. 
 
Meer informatie over dit project is te vinden op onze website:         
www.movendifoundation.org. 
 
In september 2005 is de stichting Movendi Foundation opgericht. Movendi is Latijn voor 
“van het bewegen”. Een toepasselijke naam aangezien wij, bewogen door wat we tijdens 
ons project in India hebben gezien, besloten ons in te blijven zetten voor mensen met een 
handicap in ontwikkelingslanden. Wij willen ons inzetten voor de bewegingsmogelijkheden 
van mensen met een handicap. 

1.2 Doelstelling 

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. 
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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. 

1.3 Bestuursleden 

Het bestuur van Movendi Foundation bestaat momenteel uit de volgende personen: 
 
Esther Blom      Voorzitter 
Marije Companjen    Secretaris 
Annelies Verheij     Penningmeester 
Girolanda Costa Ramos    lid (tot medio 2012) 
Karin Hoetmer     lid  

1.4 Contactgegevens 

Stichting Movendi Foundation 
Van Naeltwijckstraat 74 
2274 PC Voorburg 
info@movendifoundation.org  
www.movendifoundation.org 

1.5 Bankgegevens 

Giro 3034 ten name van Movendi Foundation te Pijnacker. 
De codes voor internationaal betalingsverkeer zijn als volgt: 
Iban: NL54PSTB0000003034  
BIC: PSTBNL21 

1.6 Kamer van Koophandel 

Movendi Foundation is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder 
nummer: 27280798. 

1.7 Belastingdienst 

Movendi Foundation is bij de belastingdienst geregistreerd als “algemeen nut beogende 
instelling” (ANBI). Movendi Foundation kan hierdoor gebruik maken van een vrijstelling 
voor het schenkings- en successierecht. Giften aan Movendi Foundation zijn onder 
voorwaarde aftrekbaar van de inkomensbelasting. 
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2 Algemeen doorlopende projecten 

2.1 Hand in Hand Tricycle Fonds 

 
Het Hand in Hand Tricycle Fonds is ontstaan uit een eerder project van Movendi 
Foundation, het Ghana Hand in Hand project te NKoranza. Een onderdeel van dit project 
(zie jaarverslag 2007) was het opleiden van lokale technici om hen in staat te stellen 
hulpmiddelen te vervaardigen voor minder validen. Bij het afronden van het Hand in Hand 
project is besloten het overschot aan sponsorgelden voor het Hand in Hand Tricycle Fonds 
beschikbaar te stellen. Met dit financieringssysteem worden de door Movendi opgeleide 
lokale technici gestimuleerd hulpmiddelen voor minder validen (in dit geval tricycles) te 
blijven vervaardigen. 
 
In 2012 heeft de werkplaats van Ameyaw (één van de opgeleide technici) in NKoranza 
verschillende opdrachten ontvangen voor het fabriceren van tricycles voor minder validen 
uit de regio. Ameyaw heeft dit jaar 8 tricycles gemaakt waarvoor hij financiële 
ondersteuning heeft gekregen uit het Tricycle Fonds van Movendi. De tricycles zijn in nette 
staat afgeleverd.  

2.2 WorldMoves 

 
Een concept zoals gebruikt is in GhanaMoves project past in de visie van Movendi. Een 
simpel concept wat de kansen van minder validen vergroot. Deze mensen kunnen een 
actieve bijdrage leveren aan de maatschappij door de werkgelegenheid die gecreëerd 
word te benutten. Tevens geldt het als inkomstenbron voor de lokale ondernemer welke 
de tricycles vervaardigd. Wij staan ten volle achter dit concept en zien ook graag op 
andere plaatsen in de wereld uitgevoerd worden, to see the WorldMoves. We worden 
hierin bevestigd door positieve reacties uit binnen- en buitenland. Een grote bevestiging 
was het winnen van de Toon van Tuylprijs in 2007. 
 

Ook is er interesse getoond vanuit Tanzania en 
Malawi. Dit brengt ons ertoe om een soort 
opensource informatiebron te zijn. Zo kan na 
overleg het bedrijfsconcept en eventuele 
tekeningen opgevraagd worden. Ons 
contactpersoon in Malawi van het bedrijf 
Sakaramenta, heeft de technische tekeningen 
van de worldmoves tricycle ontvangen en het 
product opgenomen in zijn assortiment. Zie de 
website van Sakaramenta: 
http://www.sakaramenta.com/bicycle/twinkle-

tricycle/ 
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3 Relatiebezoek India 

Begin maart 2012 hebben Marije en Karin een bezoek gebracht aan India. Deels om 
kennis te maken met de nieuwe partij waarmee we samenwerken: ARDAR met het project 
de Campus Challenge en daarnaast om eerdere projecten te bezoeken en de contacten te 
versterken. Onderstaand volgt een overzicht van de relatiebezoeken: 
 

- ARDAR / Campus Challenge, Vizag 
We zijn enkele dagen op bezoek geweest op de Campus in Vizag. We hebben gezien hoe 
onze vrijwilligers hier leven en we hebben uiteraard de orthopedische werkplaats bezocht! 
Erg goed om te zien hoe we met deze werkplaats vele van de kinderen op de campus en 
in de omgeving kunnen voorzien van hulpmiddelen. Een hele belangrijke stap in het mooie 
project dat ARDAR is aangegaan. We hebben kennis gemaakt met het bestuur van 
ARDAR en hebben samen met hen en met Anne en Karin van Friends Indeed gesproken 
over de toekomstige kansen en uitdagingen die we voor de Campus Challenge zien en 
welke mogelijkheden daar ook voor Movendi zijn om te ondersteunen. In ieder geval zal 
de eerste projectgroep opgevolgd worden door een tweede, die in de loop van 2012 ook 
gestart is. 
 

- MSI, Kakinada 
In Kakinada zijn we naar MSI geweest – het meisjeshuis waar Movendi haar eerste project 
heeft gedaan. Met Srinivaso Rao hebben we gesproken over de huidige ontwikkelingen 
binnen MSI. Doordat er tegenwoordig medicatie is tegen polio, is het aantal meisjes in het 
huis zeer teruggelopen. De meeste meisjes die er op dit moment wonen hebben een 
afwijking aan hun gehoor. De hulpmiddelen die door Movendi waren ontwikkeld worden 
daarom niet veel meer gebruikt, maar zijn nog wel zichtbaar aanwezig door het gehele 
huis heen. De werkplaats wordt nog 1 tot 2 dagen per week bemand door de tijdens 
Indiaproject2003 opgeleide Prasadarao om oude hulpmiddelen te repareren en te 
verbeteren. Mogelijkheden voor een nieuw project zagen wij hier op dit moment niet. 
 

- UMA, Kakinada 
Met mr Reddy hebben we UMA bezichtigd, net buiten het centrum van Kakinada. Een 
school, waar met name geestelijk gehandicapte kinderen en volwassenen leskrijgen. 
Enkele van deze scholieren hebben ook een lichamelijke beperking. Daarnaast biedt UMA 
fysiotherapie aan aan mensen in de omgeving, evenals de orthopedische werkplaats. 
Deze wordt fulltime bemand en ziet er professioneel uit. UMA deed het goed; de school 
zat helemaal vol, de fysiotherapiepraktijk liep goed en de werkplaats had veel werk aan 
het maken van ortheses en protheses. Mr Reddy is zeker geïnteresseerd in het werken 
met nieuwe vrijwilligers, maar een concrete vraag lag er nu niet. 
 

- Mobility India, Bangalore 
Saikath Ji (adjunct directeur) heeft ons ontvangen in het revalidatiecentrum van Mobility 
India. Een groot opgezet, professioneel revalidatiecentrum, waar ook mensen opgeleid 
worden voor onder andere orthopedisch technicus. We hebben hier Rambabu gezien, die 
zijn opleiding eind 2012 zal afronden en dan vanaf begin 2013 in de orthopedische 
werkplaats van ARDAR zal gaan werken. We waren erg onder de indruk van de westerse 
opzet van het gehele centrum, de apparatuur waarmee gewerkt werd en de 
professionaliteit van de werknemers. Mobility India is een belangrijke partij om mee samen 
te blijven werken, zowel voor het opleiden van onze werkplaatsmedewerkers, alswel  
voor de technische kennis die ze met ons kunnen delen.  
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4 Projecten voor en door stagiaires en vrijwilligers 

4.1 Inleiding 

Movendi biedt mensen de mogelijkheid zich te verdiepen in een andere cultuur en zich in 
te zetten voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Eenieder die zich op een 
bepaalde manier bezig houdt met het menselijk bewegen en/of de menselijke revalidatie 
en zich kan vinden in onze doelstelling, is bij Movendi welkom. 
 
Voor het uitvoeren van projecten wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten voor 
stagiaires en projecten voor (afgestudeerde) vrijwilligers. Afhankelijk van de locatie van 
het project, de begeleiding ter plaatse en de inhoud van het project, wordt bepaald in 
welke categorie het project valt. 

4.2 Selectie procedure 

Movendi selecteert stagiaires en vrijwilligers op basis van ingezonden motivatiebrieven 
met CV. Indien deze daar aanleiding toe geven worden er vervolgens mondelinge 
sollicitatiegesprekken gevoerd. Wanneer Movendi het idee heeft dat de stagiaire of 
vrijwilliger “op zijn plek” zal zijn binnen een project, kan het voorbereidingstraject worden 
gestart.  

4.3 Voorbereidingsfase 

Tijdens deze voorbereidingstijd zal de stagiaire of vrijwilliger zich met hulp van Movendi op 
zowel de inhoud van de opdracht als de situatie ter plaatse voorbereiden. Daarnaast zal de 
stagiaire of vrijwilliger een sponsorplan opstellen en actief meewerken aan het werven van 
fondsen. Hierdoor zal deze zeer betrokken zijn bij zijn of haar project en met een gedegen 
voorbereiding naar de projectlocatie kunnen vertrekken.  

4.4 Projectfase 

Movendi zorgt ervoor dat er tijdens het project lokale begeleiding aanwezig is. Tijdens het 
uitvoeren van het project zal Movendi op afstand voor begeleiding zorgen. 

4.5 Afsluitende fase 

Na afloop van het project volgt zowel een mondelinge als een schriftelijke eindevaluatie. 
Op aanvraag van sponsors kunnen eindpresentaties worden verzorgd. 

4.6 Financiering 

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.  
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5 Uitgevoerde stageprojecten  

In 2012 hebben er geen stageprojecten plaatsgevonden.  
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6 Uitgevoerde projecten door vrijwilligers 

In dit hoofdstuk komen de projecten aan bod waarbij alleen vrijwilligers betrokken zijn. 
Vrijwilligers kenmerken zich zoals het woord al zegt, door op vrijwillige basis hun tijd en 
energie in te zetten voor Movendi in het buitenland. Deze projecten worden uitsluitend 
uitgevoerd door personen die reeds afgestudeerd zijn en zo mogelijk al enige ervaring 
hebben in hun vakgebied. 
 

6.1 Hulpmiddelen Campus Challenge (Vizag India) 

6.1.1 Achtergrond 
In oktober 2011 is een team van vier mensen  (Anoek Bremer, Marjolein Piening 
(bewegingstechnologen), Marlies Lutgendorf (industrieel ontwerper) en Stefan Claassen 
(orthopedisch instrumentmaker)) afgereisd naar Vishakapatnam. Een kustplaats in oost 

India. Het team is bij de organisatie 
ARDAR van start gegaan met het project 
‘Hulpmiddelen Campus Challenge’. Dit 
project vindt plaats op en rondom een 
campus genaamd Campus Challenge, 50 
km ten noorden van Vishakapatnam te 
midden van vissersdorpjes en 
stammengebieden.  In juli 2012 is het 
eerste team afgelost door het tweede 
team: Cojanne Kars (orthopedisch 
technoloog / bewegingswetenschapper), 

Sylvia Bertina (bewegingstechnoloog) en Tim van Kernebeek (bewegingswetenschapper). 
Cojanne blijft 6 weken in India en Tim en Sylvia blijven 7 maanden. 
 
De Campus Challenge is een centrum waar kinderen met een fysieke handicap begeleid 
worden door middel van verschillende faciliteiten zoals; onderdak, voedsel, scholing, 
medische zorg en fysiotherapie. Voor ARDAR mistte de voorziening voor het verstrekken 
van orthopedische hulpmiddelen nog. Hieraan heeft het project ‘Hulpmiddelen Campus 
Challenge’ bijgedragen als extra ondersteuning voor de kinderen.  
 
Op de Campus verblijven 120 kinderen met verschillende fysieke handicaps, maar ook 
meervoudige handicaps komen voor. Daarnaast verblijven er ook 30 jongeren die gebruik 
maken van dezelfde faciliteiten maar een beroepsgerichte scholing krijgen op de campus. 
De lokale Indiase stichting ARDAR heeft in samenwerking met de Nederlandse stichting 
Friends Indeed de campus opgericht.  Naast de kinderen op de campus worden op dit 
moment ook 850 kinderen begeleid in het gebied rondom de campus.  
 
Het viertallig team is in verschillende termijnen werkzaam geweest. Het project dat gestart 
is in 2011 zal tot eind januari 2013 doorlopen. In juli 2012 is Stefan als laatste teamlid 
weer terug naar Nederland gekomen en heeft het tweede team het overgenomen.  

6.1.2 Doel 
Het project heeft als doel de kwaliteit van leven van de kinderen op en rondom Campus 
Challenge te bevorderen door middel van een orthopedisch hulpmiddel. De orthopedische 
werkplaats is begin 2012 geopend.  
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Om het project een duurzaam vervolg te geven, is er als doel gesteld dat er twee lokale 
technici opgeleid moeten worden en de medische staf bijgeschoold moet worden op het 
gebied van aandoeningen, hulpmiddelen en het produceren van hulpmiddelen. Daarnaast 
is het belangrijk om de werkzaamheden in de werkplaats te structureren en de hulp aan 
de kinderen in de gebieden rondom de Campus te verbeteren. 
 
6.1.3 Resultaten 
• Het maken van orthopedische hulpmiddelen. In 2012 heeft de werkplaats veel 

kinderen kunnen helpen aan een orthopedisch hulpmiddel. In totaal zijn er in 2012 186 
ortheses aangemeten voor 112 verschillende mensen.  
 

 
 
 

Het aantal ortheses aangemeten en afgeleverd in 2012.

 
 De soorten ortheses die in de werkplaats gemaakt zijn. 
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• Opleiden van lokale technici. Thirupathi en Surya zijn verder opgeleid in alle 

werkzaamheden in de werkplaats en hun theoretische kennis. Helaas is Thirupati in 
juni gestopt met het werken voor ARDAR. Surya heeft veel geleerd in de praktijk en hij 
is bij iedere stap in het aanmeetproces, productieproces en het afleveren betrokken 
geweest. Team 2 heeft gebarentaal lessen gevolgd waardoor de communicatie 
makkelijker werd.   

 
• Het bijscholen van medisch personeel op het gebied van orthopedische hulpmiddelen. 

Tijdens het aanmeten en afleveren van ortheses hebben we geprobeerd om zo veel 
mogelijk samen te werken met de arts en de fysiotherapeuten. De diagnoses en de 
testen werden in samenwerking met de fysiotherapeute en de fysiotherapieassistente 
uitgevoerd. De arts was helaas niet altijd aanwezig. Helaas stopte de fysiotherapeute 
eind december met haar werkzaamheden. Gelukkig pakte de fysiotherapieassistente 
het werk goed op.  

 
  
• Samenwerking met Mobility India. 

Voor ARDAR is het belangrijk om goed 
samen te werken met het grootste 
orthopedische centrum in India: 
Mobility India. In 2012 zijn een 
fysiotherapie-assistente en een 
orthopedisch instrumentmaker 
opgeleid bij Mobility India. Ook 
organiseert Mobility India medical 
camps bij ARDAR om protheses aan te 
meten en af te leveren. Daarnaast 
heeft team 2 in oktober een bezoek 
gebracht aan de vestiging in 
Bangalore.  
Van zaterdag 17 november tot zaterdag 1 december 2012 liepen er acht studenten 
van Mobility India stage bij ARDAR.  Bijna iedere dag zijn de studenten met de social 
workers en met de orthopedische staf het veld in gegaan. Zo hebben zij veel 
verschillende kinderen met verschillende beperkingen gezien. Iedere middag werd er 
in de werkplaats gewerkt. Er kwamen veel nieuwe kinderen langs die een hulpmiddel 
nodig hadden. Zo konden de studenten samen met de medische staf de diagnose 
stellen, alle testen doen en het hulpmiddel aanmeten. Iedere middag werd er 
afgesloten met een les gebarentaal. 
 
 

Mobility India studenten aan het werk. 

• Het opbouwen van een documentatienetwerk, zowel 
informatief als registrerend. De administratie van de 
werkplaats is aangepast. Er zijn aanmeetformulieren 
gemaakt en de voortgang van de hulpmiddelen in 
productie worden overzichtelijk bijgehouden. De 
Movendi database is bijgewerkt. ARDAR is bezig met 
een database voor de gehele campus. De Movendi 
database zal in de toekomst geintegreerd worden in 
de ARDAR database.  
Voor de kennisoverdracht is ‘The Orthopaedic 
Workshop Handbook’ geschreven. De inhoud van het 
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boek bestaat uit: basiskennis anatomie, pathologie, informatie over ortheses, 
protocollen voor werkzaamheden in de werkplaats, administratieve formulieren, het 
onderhouden van de machines in de werkplaats en een lijst van leveranciers van 
materialen. Met veel foto’s en praktijkvoorbeelden is alle informatie zo begrijpelijk en 
overzichtelijk mogelijk gedocumenteerd.  

6.1.4 Toekomst 
Het project Hulpmiddelen Campus Challenge loopt in 2013 nog door tot eind januari. 
Daarna zal de werkplaats overgedragen worden aan de lokale organisatie ARDAR. De 
taken die de Nederlandse vrijwilligers uit hebben gevoerd zullen overgenomen worden 
door de ARDAR staf. De volgende doelen moeten nog behaald worden: 
 

• Het overdragen van de werkplaats aan ARDAR. Eind januari 2013 wordt de 
werkplaats overgedragen. Rambabu, de jongen die in opleiding was bij Mobility 
India zal samen met Surya de werkplaats gaan runnen.  

 
• Produceren van hulpmiddelen. Het produceren van hulpmiddelen zal hetzelfde 

doorgaan in 2013.  
 
• Lokale technici opleiden. In januari 2013 zal Rambabu terugkeren naar campus. Hij 

is op dit moment in opleiding bij Mobility India voor orthopedisch technicus. Hij zal 
Surya verder opleiden in het maken van orthopedische hulpmiddelen. 

 
• Bijscholen van de medische staf. Het is belangrijk dat Surya en Rambabu goed 

samen blijven werken in het gehele proces met de fysiotherapeute, de dokter en 
de social workers.  
 

• Het verbeteren van de hulp aan de kinderen in de gebieden rondom de campus. 
Het bezoeken van kinderen in de outreach moet gestructureerder verlopen. De 
kinderen moeten na 1 maand na het afleveren van het hulpmiddel bezocht worden. 
Daarna volstaat een controle na iedere 3 maanden. 

 
 
 
 
 

Groepsfoto van alle kinderen, de campus moeders en de Nederlandse vrijwilligers.  
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6.2 Fysiotherapie Dormaa Presby Hospital, Ghana 

6.2.1 Achtergrond 
Het goedlopende Dormaa Presby Hospital, gesticht in 1955, verleent medische zorg aan 
het Dormaa district. Behalve Dormaa Hospital als centrum voor de 
districtsgezondheidszorg kent Dormaa Presby Health services ook Dormaa Primary Health 
Care met diverse kleine klinieken oftewel outstations, verspreid over het Dormaa District, 
waar ongeveer 150.000 tot 200.000 mensen wonen.  
Het ziekenhuis heeft de eerste stappen gezet om fysiotherapie te kunnen aanbieden. Ze 
zijn gestart met de bouw van een ruimte hiervoor. In Dormaa stond men, door gebrek aan 
ervaring, voor belangrijke vragen en beslissingen met betrekking tot de start van een 
afdeling fysiotherapie.  
 
Kim Lamars, vrijwilliger van Movendi foundation is in juni-juli 2012, gedurende 6 weken, in 
Dormaa geweest om hier ondersteuning te bieden. Tijdens het verblijf is de staat van 
fysiotherapie in Ghana geïnventariseerd. Het profiel van het ziekenhuis en het type 
patiënten, alsmede de wensen van de specialisten en het bestuur, in kaart gebracht. Er is 
vanuit de ervaring en kennis van Movendi, advies uitgebracht over de indeling van het 
gebouw en de optimale inrichting van de nieuw te realiseren afdeling. Op basis hiervan is 
een adviesrapport geïnitieerd. Na het bewerkstelligen van de actiepunten uit dit 
adviesrapport is het ziekenhuis in staat zelfstandig de afdeling fysiotherapie succesvol te 
ontplooien. 

6.2.2 Doel 
Het project “Fysiotherapie Dormaa Presby Hospital, Ghana” had bij aanvang de volgende 
doelstelling: Een adviesrapport afleveren met betrekking tot het opzetten van de afdeling  
fysiotherapie in het Dormaa Presby Hospital, uitgaande van het profiel van het ziekenhuis 
en van het type patiënt dat in de toekomst een beroep op de afdeling zal doen. Aan de 
hand van het adviesrapport kan het Dormaa Presby Hospital van start gaan om de 
afdeling fysiotherapie op te zetten. 
 
Bij aankomst in Dormaa-Ahenkro kwam er een tweede (sub)doelstelling bij, namelijk: Het 
ontwikkelen van een voorlopige fysiotherapie afdeling waar de “Physiotherapy Technician” 
haar werk kan starten totdat de nieuwe afdeling klaar is. Deze moet operationeel zijn in 
Juli 2012. Zodra de nieuwe afdeling af is zal deze afdeling vervallen.  

6.2.3 Resultaat 
Bij vertrek uit Ghana zijn de documenten die nodig zijn bij de eerste acties achter gelaten. 
In Nederland is het adviesrapport afgewerkt, ingebonden en opgestuurd naar Ghana. In 
het rapport is alle informatie verkregen tijdens het verblijf in Ghana verwerkt. Hierin is een 
advies weergegeven over de benodigde materialen en de lay-out. Er is een SWOT-analyse 
beschreven met de hierop volgende noodzakelijk acties.  
 
Het Presbyterian Hospital in Dormaa Ahenkro heeft met dit rapport een leidraad bij het 
opzetten van hun afdeling fysiotherapie. Eerst de voorlopige afdeling en als er genoeg 
financiële middelen zijn zal er verder worden gegaan met de nieuwbouw van de nieuwe 
afdeling om hier een toonaangevende afdeling fysiotherapie neer te zetten.  
Bij vertrek begin juli 2012 wordt er gewerkt aan de bouw van de voorlopige afdeling. De 
materialen voor de inrichting van de afdeling moeten besteld worden bij de leveranciers. 
Zodra deze aanwezig zijn kan de afdeling operationeel zijn.  
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6.2.4 Toekomst  
Voor de nieuwbouw zijn op heden onvoldoende financiële mogelijkheden om deze te 
voltooien. De inkomsten zullen met name uit fondswerving verkregen moeten worden. 
Hier voor is een fondswerving gestart vanuit Nederland door Albert van Galen.  
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6 Financieel Overzicht 

Balans per 31 december 2012 (in euro’s) 

 

activa 31-12-2012 31-12-2011 
   

Giro zakelijk 2.282 1.339
Zakelijke spaarrekening 27.947 31.578

Totaal 30.229 32.917

 

passiva 31-12-2012 31-12-2011 
 
Eigen vermogen 30.229 32.917
Schulden - -

Totaal 30.229 32.917

 
 
 

Staat van baten en lasten 2012 (in euro’s) 
 
 

 werkelijk 
2012 

*begroting 
2012 

werkelijk 
2011 

Fondsenwerving    
Baten uit eigen 
fondsenwerving 

   

Donaties, giften en schenkingen   
    Algemeen 368 1.000 520
Vrijwilligers projecten 

Campus Challenge Visag 4.470 14.850 9.774
Campus Challenge Visag 2.0 7.294 9.850 -
Fysiotherapie voor Dormaa 1.233 1.720 -
Movendi evaluatiebezoek 
India - - -

Stage projecten 
- - - -
Ontvangen rente 369 600 799

Kosten uit eigen 
fondsenwerving 
Representatiekosten - 200 18

Resultaten uit eigen 
fondsenwerving 13.734 27.820 11.075
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Bestedingen  
Hulpverlening buitenland  

Algemeen  

   HIH Tricycle Fonds NKoranza 1.193 (**12.038)  
-  2.619

Vrijwilligers projecten  
Campus Challenge Visag  

Reis- en visumkosten 12 4.050 5.020
Gezondheids/vaccinatiekosten - 1.200 761
Levensonderhoud 859 5.600 3.155
Projectkosten 2.487 4.000 -

Campus Challenge Visag 2.0  
Reis- en visumkosten 4.680 5.550 -
Gezondheids/vaccinatiekosten 278 400 -
Levensonderhoud 2.758 2.750 -
Projectkosten 441 1.150 -

Fysiotherapie voor Dormaa  
Reis- en visumkosten 1.078 1.220 -
Gezondheids/vaccinatiekosten - 50 -
Levensonderhoud 460 450 -
Projectkosten 120 - -

Movendi relatiebezoek India  
Reis- en visumkosten 1.926 - -

Stage projecten***    
-  
Uitvoeringskosten  
Overige kosten 130 1.400 177

Totaal bestedingen 16.422 27.820 11.732
  
  
  
 
Exploitatie resultaat 
Is toegevoegd/onttrokken aan 
besteedbaar vermogen: -2.688 0 -657
 
*De begrotingen zijn gebaseerd op complete projecten. Aangezien bijna alle projecten over 
meerdere jaren lopen kan de begroting een vertekend beeld geven. 
** Dit vermogen is nog in het Tricycle Fonds aanwezig. 
*** Er hebben dit jaar geen stage projecten plaatsgevonden 
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