
Ik ben Wietske en ik doe de 
Master Strategic Product Design. Ik 

zie het als een uitdaging om met mijn 
kennis zowel de medewerkers van 
Mak-D, als Ghanese kinderen met een 
beperking te helpen.

Ik ben 
Linh en ik doe de Master 

Design for Interaction met een 
specialisatie in medisch ontwerpen. Ik 
vind het een uitdaging om tijdens mijn 
verblijf in Ghana te ontdekken hoe 

kinderen met hun beperking omgaan 
en om achter hun behoeften en 

wensen te komen.

ONZE PARTNERS

Wij doen dit project in 
samenwerking met en met 
ondersteuning van de 
volgende partners:

Sander Projects

WILT U DONEREN OF MEER 
INFORMATIE?

Het Ghana Children Wheelchair Project wordt op 
vrijwillige basis door ons uitgevoerd, maar er zijn 
wel kosten verbonden aan het uitvoeren van dit 
project. Daarnaast zouden wij het leuk vinden om 
schriftjes, pennen, potloden, knuffeltjes of andere 
kleinigheden mee te nemen voor de kinderen die 
we tegenkomen tijdens ons verblijf in Ghana. 
Mocht u op basis van deze folder iets bij willen 
dragen aan dit project of meer informatie willen 
dan kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens:
www.GhanaChildrenWheelchair.wordpress.com

Wietske Koers   
T: 06-13533179   
E: wietske.koers@gmail.com 

Linh Dinh
T: 06-25240071
E: thuylinh83@gmail.com

Donaties:
Movendi Foundation
www.movendifoundation.org
Kamer van Koophandel: 27280798
Giro 3034 (o.v.v. Ghana Children Wheelchair)

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Linh Dinh en Wietske Koers, 2 Master studenten aan 
de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Univer-
siteit Delft (TU Delft) en wij zullen het eerste deel van het 
project op ons nemen. 

Wij worden gedreven door onze passie en interesse in het 
ontwerpen van medische producten en het helpen van 
mensen in ontwikkelingslanden. Wij geloven dat geven aan 
ontwikkelingslanden niet genoeg is. Echte veranderingen 
kunnen pas teweeg worden gebracht door mensen zelf te 
laten ondernemen en wij zijn enthousiast om hieraan onze 
bijdrage te kunnen leveren.

Delft Centre for Entrepreneurship

-

Er bestaan echter grote organisaties die deze rolstoelen wel aan 
kunnen schaffen en distribueren onder degenen die deze 
hulpmiddelen nodig hebben. Een van deze organisaties is het 
Nederlandse Liliane Fonds, dat projecten sponsort voor 
kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden. Daarnaast 
is er geconstateerd dat er momenteel weinig wordt gedaan aan 
kinderrevalidatie in Ghana, waardoor gehandicapte kinderen 
vaak belanden in rolstoelen bedoeld voor volwassenen. 

HET PROJECT

Omdat er een behoefte lijkt te bestaan aan geschikte 
mobiliteitshulpmiddelen voor gehandicapte kinderen is het 
Ghana Children Wheelchair Project opgezet. Dit project 
heeft tot doel om de toekomst van Mak-D veilig te stellen door 
mobiliteitshulpmiddelen te creëren voor de kinderrevalidatie 
markt in Ghana. Een essentieel onderdeel van dit project is om 
een blijvende samenwerking op te zetten met de Ghanese partners 
van het Liliane Fonds, zodat Mak-D ook in de toekomst 
verzekerd is van een klant voor zijn producten. 

Dit project zal worden uitgevoerd in 2 fases. De eerste fase zal 
beginnen in september 2009 en heeft als doel om behoefte- 
en marktonderzoek te doen. Als hieruit blijkt dat  de 
kinderrevalidatie markt interessant genoeg is voor Mak-D, 
zal in februari 2010 verder gegaan worden met de tweede fase 
van het project: de ontwikkeling van een product(lijn) voor 
deze markt. 

ACHTERGROND

Mak-D Metal Works is een klein metaal-
bedrijf in Madina, Ghana, dat 
mobiliteitshulpmiddelen produceert voor 
mensen met een lichamelijke beperking. 
In 2007 heeft Mak-D de beschikking 
gekregen over nieuwe machines, 
gereedschappen en fietsonderdelen 
door een Nederlandse inzamelactie. 
Hoewel het bedrijf nu voldoende produc-
tiecapaciteit heeft, heeft het nog niet 
voldoende klanten voor zijn producten, 
omdat de meeste Ghanezen zelf geen 
rolstoel kunnen betalen.   


