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1 MOVENDI FOUNDATION 

1.1 Introductie 
Movendi Foundation (Movendi) is opgericht in september 2005 door Jan Willem de Joode, Esther 

Blom, Girolanda Costa Ramos, Tom Kalkman en Annelies Verheij. De aanleiding was het Indiaproject 

2003, dat de oprichters toen der tijd samen hebben uitgevoerd. 

In mei 2002 is het idee ontstaan om een 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 het Indiaproject 2003. 

Met de hulp van sponsors is vervolgens een duurzaam project tot stand gekomen ten behoeve van 

het MSI. Gedurende een periode van zes 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 Indiaproject 2003: 

 Opzetten en inrichten van een werkplaats binnen het MSI; 

 Opleiden van vijf lokale technici op het gebied van het ontwikkelen van hulpmiddelen voor 

mensen met een beperking. Na afloop van de cursus is een van de studenten door het MSI 

aangesteld als het hoofd van de werkplaats; 

 Ontwerpen en vervaardigen van SARdyna’s, een mobiliteitshulpmiddel voor meisjes binnen het 

MSI die zich kruipend voortbewegen; 

 Ontwerpen en vervaardigen van de Tiger Trike, een met de hand aangedreven driewieler; 

 Verbeteren van de fysiotherapieruimte; 

 Verbeteren van de beenbeugels; 

 Realiseren van verschillende aanpassingen aan het gebouw van het MSI: steunbeugels in de 

toiletruimtes, verbetering van de begaanbaarheid van het terrein, trapleuningen etc. 

Meer informatie over dit project is te vinden op onze website: 

www.movendifoundation.org. 

Een jaar na het afronden van de werkzaamheden in Kakinada, is in september 2005 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 beperking in ontwikkelingslanden. Wij willen ons inzetten voor 

mensen met een beperking in het bewegen. 

1.2 Doelstelling 
Movendi heeft tot doel de leefomstandigheden van mensen met een lichamelijke beperking te 

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

http://www.movendifoundation.org/
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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 op 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 waaraan lokale 

therapeuten en technici deelnemen. 

1.3 Bestuursleden 
Het bestuur van Movendi Foundation bestaat momenteel uit de volgende personen: 

Esther Blom  Voorzitter 

Annelies Verheij Penningmeester 

Karin Hoetmer lid 

Per mei 2013 heeft Marije Companjen afscheid genomen van Movendi Foundation. Movendi 

Foundation bedankt haar hartelijk voor haar waardevolle inzet. 

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 2013 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 20 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 (waarbij werkgelegenheid en mobilitieit in 1 

hulpmiddel zijn gecombineerd, bedacht tijdens een project in 2007, zie de website van Movendi 

Foundation) past erg goed 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 PROJECTEN VOOR EN DOOR STAGIAIRES EN VRIJWILLIGERS 

3.1 Inleiding 
Movendi biedt mensen de mogelijkheid zich te verdiepen in een andere cultuur en zich in te zetten 

voor mensen met een beperking 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. 

3.2 Selectieprocedure 
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. 

3.3 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. 

3.4 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, er is dus altijd een aanspreekpunt 

ter plaatse en iemand beschikbaar in Nederland met wie via Skype of mail overlegd kan worden. 

3.5 Afsluitende fase 
Na afloop van het project volgt zowel een mondelinge als een schriftelijke eindevaluatie. Op 

aanvraag van sponsors kan een eindpresentatie worden verzorgd. 

3.6 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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4 UITGEVOERDE STAGEPROJECTEN 
In dit hoofdstuk komen de projecten aan bod die als stage hebben gediend voor studenten. Deze 

studenten volgen een studie die zich op een bepaalde manier bezig houdt met het menselijk 

bewegen en/of de menselijke revalidatie. 

Er zijn in 2013 geen stageprojecten uitgevoerd. 
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5 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. 

5.1 Campus Challenge, Vizakhapatnam, India 
Door: Stefan Claassen, vrijwilliger Campus Challenge 2011-2012 

5.1.1 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 Vizakhapatnam, 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. 

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 er ook ongeveer 850 kinderen begeleid in het gebied 

rondom de campus. 

Het doel van het project toentertijd was de kwaliteit van leven van de kinderen op en rondom de 

Campus Challenge te bevorderen door middel van een orthopedisch hulpmiddel. De orthopedische 

werkplaats is begin 2012 geopend. Daarnaast zijn er twee lokale technici opgeleid (Surya en 

Rambabu) en de medische staf is bijgeschoold op het gebied van aandoeningen, hulpmiddelen en het 

produceren van hulpmiddelen. 

Na negen maanden heeft Stefan Claassen weer een bezoek gebracht aan de werkplaats van de 

Campus Challenge. De werkplaats heeft nu negen maanden zelfstandig gefunctioneerd. 

5.1.2 Doel 
Het doel van dit bezoek aan de werkplaats van de Campus Challenge is om terug te kijken op de 

negen maanden dat de werkplaats zelfstandig heeft gefunctioneerd. Daarnaast wordt er een plan 

gemaakt voor de verdere toekomst van de werkplaats en de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. 

5.1.3 Resultaten 
Werkplaats 

De werkplaats zelf met al zijn machines en gereedschap heeft de negen maanden zonder direct 

toezicht goed overleefd. Machines zijn onderhouden volgens het gemaakte schema en verkeren nog 

in goede staat. Tijdens mijn verblijf is de compressor opnieuw afgesteld (opspannen van de V-snaar) 

en is het teflon van de plaatoven deels vervangen. Het gereedschap is nog in het geheel aanwezig en 
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wordt na elke werkdag weer op dezelfde plaats opgeborgen. In de loop van de maanden is er zelfs 

gereedschap bijgekomen. Ik was positief verrast dat alles netjes bewaard is gebleven en geen 

gereedschap is verdwenen. Er zijn wel wat onderdelen nodig die in India lastig te krijgen zijn. Zoals 

nieuwe teflon voor de plaatoven en hitte beschermende handschoenen. Dit zal bij een volgend 

bezoek aan de campus meegebracht kunnen worden. 

Werknemers 

De werknemers Rambabu en Surya werken naar wat ik de afgelopen drie weken heb kunnen zien 

goed samen. Ze begrijpen elkaar en hebben aan een paar handgebaren genoeg. Voor de 

medewerkers van de werkplaats is de samenwerking met de fysiotherapeut van groot belang omdat 

zij samen de behandeling bepalen. Maar ook tijdens de evaluatie van het hulpmiddel is de 

fysiotherapeut belangrijk om te beoordelen of de gekozen behandeling het gewenste effect heeft. 

Hieronder zal ik een korte beschrijving geven over het functioneren van de verschillende personen de 

afgelopen drie weken. Drie weken is een zeer korte tijd maar het doel is om een beeld te creëren 

over het functioneren van het team. 

 Surya werkt goed als assistent in de werkplaats en weet zijn weg goed te vinden en is zeker 

vooruitgegaan in kennis en kunde. Het mooiste zou zijn als hij een opleiding zou kunnen 

volgen bij Mobility India (MI). Om zo zijn kennis te vergroten en zelfstandig als 

orthesespecialist te kunnen functioneren. Gezien zijn vooruitgang is mijn verwachting dat hij 

zijn opleiding zal kunnen volbrengen. Daarnaast moet er gekeken worden naar zijn 

verdienmodel. Momenteel is het zo dat hij 200 Rps. per afgeleverde orthese krijgt. Alleen is 

dit de laatste maanden erg wisselend geweest waardoor hij maanden heeft gehad met drie 

afgeleverde hulpmiddelen. 

 Rambabu doet na wat ik heb kunnen zien goed zijn best. Het is nog wel duidelijk dat hij 

geringe ervaring heeft als zelfstandig orthesespecialist. Maar het is goed om te zien dat hij 

deze op een goede manier uitbouwt. Rambabu is een tikje eigenwijs wat ik opvang in de 

gesprekken tussen hem en de fysiotherapeut. Hier ligt denk ik wel een punt waar hij zich in 

kan verbeteren. Daarnaast kun je aan zijn gedrag zien dat hij een jongeman van 

tweeëntwintig is. Die af en toe een beetje lacherig doet over sommige zaken. Maar niet te 

min, hij heeft zeker een prachtige prestatie neergezet de afgelopen negen maanden. Wat 

trouwens zeker een pluspunt is, is dat hij niet bang is om hulp te vragen aan MI. Rambabu 

heeft aangegeven bij verschillende casussen contact opgenomen te hebben met MI over wat 

verstandig is om te doen. Rambabu verdiend redelijk volgens zeggen 5000 Rps. 

 De fysiotherapeut doet goed haar best, tevens is bij haar te zien dat ze geringe ervaring heeft 

als zelfstandig fysiotherapeute. Maar vergeleken met de oude fysiotherapeute een veel 

betere omgang (connectie) heeft met de kinderen. Wat wel duidelijk is dat ze moeite heeft 

om alle kinderen op de gewenste tijd bij haar te krijgen. Dat komt volgens haar door het niet 

echt mee werken van de school waar de kinderen op zitten. Het mooiste en beste voor de 

kinderen is dat zij op een regelmatige basis bij de fysiotherapeut komen. Waardoor zij de 

aandacht krijgen die zij nodig hebben. Hier is tijdens mijn verblijf zeker aandacht aan 

besteed. Er is een tijdsplan opgesteld wanneer de kinderen moeten komen. Dit is ook 

overlegd met het hoofd van de school. In de weken tijdens mijn verblijf was er al een 

verbetering te zien. Verder is het moeilijk om wat te zeggen over de kwaliteit van de therapie 

omdat ik hier weinig tijd aan heb besteed. Daarnaast is mijn kennis op het gebied van 

fysiotherapie gering. 
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Follow-up 

Het grote actiepunt waar ik tijdens mijn verblijf mee bezig ben geweest is de nazorg (follow-up). 

Tijdens mijn verblijf bleek hier bijna geen aandacht aan besteed te zijn. Waardoor mensen hun 

hulpmiddelen niet meer gebruikten vanwege een defect of omdat het pijn doet. Daarnaast moet er 

natuurlijk gecontroleerd worden of de hulpmiddelen wel het gewenste resultaat leveren. Maar 

natuurlijk is het ook belangrijk om als het goed gaat dit vast te leggen en hier motivatie uit te halen 

voor de andere werkzaamheden. Want hier doe je het natuurlijk voor! 

Tijdens de eerste bespreking met het medische team hebben we hier uitgebreid over gesproken. De 

fysiotherapeute en Rambabu hadden als opdracht om een lijst te maken met wat voor een 

informatie je wilt krijgen uit een follow-up. Dit hebben zij netjes twee dagen later bij mij ingeleverd. 

Dit hebben wij toen als uitgangspunt genomen. De rest van mijn verblijf zijn we eigenlijk bijna alleen 

maar bezig geweest met de follow-up’s, waarbij ik in het begin de leiding nam maar deze geleidelijk 

over heb gedragen aan Rambabu en de fysio. Na een week deden zij de follow-up volledig zelfstandig 

en ging ik mee om alleen maar de puntjes op de i te zetten. De informatie die vrijkomt tijdens de 

follow-up wordt vastgelegd op papier en toegevoegd aan de productkaart als deze er is. Anders 

wordt deze bewaard in een andere map voor bijvoorbeeld MI of de rolstoelleverancier. Zodat zij bij 

een volgend bezoek de benodigde informatie al krijgen voordat ze überhaupt het veld in gaan. 

Tijdens mijn verblijf heb ik ze duidelijk kunnen maken wat het belang is van een follow-up. Zodat zij 

kunnen leren van het werk wat ze uitgevoerd hebben. Maar ook om te zien hoe verschillende 

hulpmiddelen gebruikt worden. Zodat je hier verbeteringen op aan kunt brengen of juist zo moet 

laten. Dat je leert van het werk wat je gedaan hebt. Ik vond het fijn om te zien dat ze dit zo goed 

oppakten. Maar ben natuurlijk benieuwd of ze ook op deze manier zijn doorgegaan. 

5.1.4 Toekomst 
Werkplaats 

Voor de toekomst moet er gekeken worden naar hoe de werkplaats verder uitgebreid/aangepast kan 

worden. Dit punt zal in december aan bod komen op het moment dat Santoschi terug komt van MI. 

Hij is opgeleid tot prothesemaker en zal daar specifieke machines en materialen voor nodig hebben. 

De verwachting is dat dit een oven en een aanpassing op de vacuümpomp betreft, zodat 

prothesekokers vervaardigd kunnen worden. De werkplaats zelf is qua oppervlakte groot genoeg. 

Alleen moet er gekeken worden naar een ruimte waar materiaal opgeslagen kan worden. Hierdoor 

wordt er weer ruimte gecreëerd voor de aanpassingen in de werkplaats. Het is tevens verstandig om 

te kijken of alle machines die nu in de werkplaats staan in de toekomst nog gebruikt gaan worden. 

Mocht dit niet het geval zijn kan er gekeken worden of deze machines verkocht of verplaats kunnen 

worden. Maar dit hangt allemaal af van wat er volgens Santoschi nodig is om protheses te kunnen 

maken. Daarnaast is er natuurlijk nog het overleg wat plaatsvindt in december met MI en 

aanverwante organisaties. Het is nog onduidelijk wat er uit dit overleg gaat komen en of dit invloed 

heeft op de werkplaats. Het onderwerp van de meeting is “het kijken naar de mogelijkheden voor 

een service punt in de omgeving van Vizag”. 

Werknemers 

In de toekomst komt Santoschi erbij waardoor de groep groter wordt. Het is belangrijk dat er dan 

een persoon is binnen de organisatie van de campus die de aansturing krijgt van de werkplaats, of 

van het gehele medische team. Er moet één iemand zijn die waakt over de samenwerking tussen de 

verschillende disciplines binnen het medische team. Want de samenwerking bepaald een groot deel 

van de kwaliteit van zorg die geleverd wordt. 
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Al met al was mijn bezoek aan de werkplaats een succes! Ik had vooraf niet kunnen dromen dat het 

allemaal zo goed zou lopen! Dit is echt een compliment voor eenieder die meegewerkt heeft aan dit 

project maar ook zeker voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Het is natuurlijk nog 

belangrijk dat we input blijven geven waar dat nodig is. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de 

werkplaats zichzelf steeds verder zal ontwikkelen. Wat wel van belang is dat we ervoor zorgen dat er 

meer mensen zijn met een volledige opleiding zodat we niet afhankelijk worden van één persoon. 

Want zoals de werkplaats nu functioneert, na deze korte tijd en met deze mensen, is geweldig. Nu de 

werkplaats zich meer gaat richten op protheses zal ik ook meer materiaal inzamelen voor India. 

Omdat prothese onderdelen beter te hergebruiken zijn dan orthese materiaal. Wat dan wel bekeken 

moet worden is wat de kosten zijn om deze spullen te verschepen naar Vizag. Maar dit zal iets zijn 

voor latere zorg. 
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6 SAMENWERKING 
 

Dit jaar heeft Movendi Foundation hulp gekregen van verschillende vrijwilligers. Met de hulp van 

deze vrijwilligers hebben wij onder andere gewerkt aan een nieuwe huisstijl en aan een nieuwe 

website. 

Wij willen het bedrijf Enriched Brands hartelijk danken voor het vernieuwen van onze website en 

huisstijl. We zijn super blij met onze nieuwe look! 

Daarnaast heeft ook ons jaarverslag een nieuw gezicht gekregen. Myrna Leeflang heeft deze nieuwe lay-

out gemaakt, gebaseerd op de huisstijl die Enriched Brands heeft ontwikkeld. Myrna, hartelijk dank we zijn heel 

blij met het resultaat! 
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7 FINANCIEEL OVERZICHT 
 

Balans per 31 december 2013 (in euro’s) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten 2013 (in euro’s) 

 werkelijk 2013 *begroting 
2013 

werkelijk 2012 

Fondsenwerving    
Baten uit eigen fondsenwerving    
Donaties, giften en schenkingen    
    Algemeen 485 1.000 368 
Vrijwilligers projecten    

Campus Challenge Visag - 14.850 4.470 
Campus Challenge Visag 2.0 1.308 9.850 7.294 
Fysiotherapie voor Dormaa - 1.720 1.233 

Stage projecten    
- - - - 
Ontvangen rente 483 500 369 

Kosten uit eigen fondsenwerving    
Representatiekosten - 200 - 

Resultaten uit eigen 
fondsenwerving 

2.276 27.720 13.734 

  

activa 31-12-2013 31-12-2012 

   

Giro zakelijk 718 2.282 

Zakelijke spaarrekening 28.431 27.947 

Totaal 29.149 30.229 

   

passiva 31-12-2013 31-12-2012 

   

Eigen vermogen 29.149 30.229 

Schulden - - 

Totaal 29.149 30.229 
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Bestedingen    
Hulpverlening buitenland    
Algemeen    
   HIH Tricycle Fonds NKoranza 3.002 (**9.036)     -       1.193 
Vrijwilligers projecten    

Campus Challenge Visag - 14.850 3.358 
Campus Challenge Visag 2.0    

Reis- en visumkosten  5.550 4.680 
Gezondheids-/vaccinatiekosten  400 278 
Levensonderhoud  2.750 2.758 
Projectkosten 227 1.150 441 

Fysiotherapie voor Dormaa - 1.720 1.658 
Movendi relatiebezoek India - - 1.926 

Stage projecten***    
-    
Uitvoeringskosten    

Overige kosten 130 1.300 177 

Totaal bestedingen 3.357 27.720 11.732 
 

Exploitatie resultaat -1.080 0 -2.688 
Is toegevoegd/onttrokken aan  

besteedbaar vermogen 

 

*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 

 

 


