


Op 1 februari 2010 hebben we de ijzige sneeuw van Nederland verruild 
voor het zonnige Ghana. Daar hebben we in 11 weken een rolstoel ont-
wikkeld voor kinderen van 6 tot 16 jaar met cerebrale parese. Dit hebben 
we gedaan in samenwerking met metaalbewerkingsbedrijf Mak-D. Dit 
verslag vertelt in het kort onze bevindingen en de uitkomsten van het 
project.

Akwaaba, Akwaaba! 
Dat is het eerste Ghanese woord dat je leert zodra je in contact komt 

met de vriendelijke Ghanesen en hun gastvrijheid; Welkom. 

Men kan op Akwaaba antwoorden met Medaase, of te wel: Bedankt! 
Met dat woord willen we ons graag ten eerste richten tot onze achterban 
in Nederland. Esther Blom en Marije Companjen van de Movendi 
Foundation, Boukje Vastbinder van TU Delft Centre for Entrepreneurship, 
Sander van Dooren van Sander Projects zijn onze directe steun geweest 
en hebben ons de nodige informatie over rolstoelen verschaft. Het 
bedrijf Veldink bedankt voor de rondleiding en alle informatie die we 
nodig hadden. Het Liliane Fonds bedankt voor de steun in ons project. 
Johan Molenbroek bedankt voor het lenen van zijn boeken over de ergo-
nomische kant van het verhaal. Verder willen we graag onze financiële 
sponsoren bedanken voor de gulle giften. Door deze bijdragen konden 

we dit project zorgeloos uitvoeren, Medaase Paa!

Asih Sungkono en Marlous Valk

Het Ghana Children Wheelchair Project is ondersteund door de 
volgende partners:

Het Ghana Children Wheelchair Project is financieel gesteund door:

Rotary Dordrecht
Theo en Nelie van der Wijk

Rinny Huizinga Stichting
Students 4 Sustainability

Fonds Internationale Stages
Cicat Stud Scolarship
Movendi Foundation



Introductie

Het Ghana Children Wheelchair Project is opgezet omdat er weinig 
aandacht besteed wordt aan kinderrevalidatie in Ghana. Lichamelijk 
gehandicapte kinderen belanden in rolstoelen die bedoelt zijn voor vol-
wassenen.  Deze rolstoelen zijn niet geschikt voor de kinderen, die het 
toestel moeten gebruiken met hun beperking. Tot voor kort waren er 
geen adequate producten voor deze kinderen verkrijgbaar. Dit project 
had tot doel uitkomst te bieden met een mobiliteitshulpmiddel voor 
kinderen. Samen met metaalbewerkingsbedrijf Mak-D zijn we aan de 
slag gegaan. Een lokaal vervaardigde rolstoel is het resultaat.

Mak-D Metalworks produceert al mobiliteitshulpmiddelen voor licha-
melijk beperkten, en is daarmee een van de weinigen in Ghana. Door 
een inzamelingsactie van de Nederlander Sander van Dooren heeft 
Mak-D beschikking gekregen over nieuwe machines, gereedschappen 
en fietsonderdelen. Het bedrijf kan voldoende producten maken, echter 
tot voor kort was er een gemis aan klanten. Dit project heeft ervoor 
gezorgd dat, in samenwerking met het Lilliane Fonds en haar mediators, 
er nieuwe afzet is van Mak-D’s producten. 

Het Ghana Children Wheelchair Project bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel is een haalbaarheidsstudie “Needs and Resources”. Dit deel 
is in september 2009 begonnen en is uitgevoerd door twee masterstu-
dentes Industrieel Ontwerpen van de TU Delft (Linh Dinh en Wietske 
Koers). Zij hebben onderzoek gedaan naar de markt en de behoeften 
van kinderrevalidatie in Ghana. De bevindingen van deze groep kunnen 
worden nagelezen in hun verslag. 

Het tweede deel van het project bestaat uit het vertalen van de econo-
mische-, technische- en gebruikseisen die uit het eerste deel van het 
project resulteerden, naar een ontwerp van een zo goedkoop mogelijk 
mobiliteitshulpmiddel, welk geschikt is voor een zo groot mogelijke 
groep gehandicapte kinderen. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt 
van lokaal verkrijgbare materialen. 



Kinderen met Cerebrale 
Parese van 6 tot 16 jaar

Uit de resultaten van de haalbaarheidsstudie kwam naar voren dat 
een grote groep Ghanese, lichamelijk gehandicapte kinderen lijdt aan 
cerebrale parese. We hebben ons gefocust op deze groep kinderen, die 
veel ondersteuning van hun rolstoel nodig heeft. Wanneer de rolstoel 
voor hen geschikt is, kan deze ook vereenvoudigd worden voor kinderen 
met minder enstige lichamelijke handicaps.

Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen, met enige moeite, worden gedragen 
door hun verzorger. Kinderen ouder dan 16 jaar passen, met kleine aan-
passingen zoals zijkussens, in een rolstoel bedoeld voor volwassenen. 
Voor kinderen van 6 tot 16 jaar moet het mogelijk zijn naar school te 
gaan. Momenteel is het vervoeren van deze kinderen een probleem en 
gaan de kinderen niet naar school. Hier willen wij, samen met Mak-D, 
graag verandering in brengen. 

Cerebrale Parese
Cerebrale parese is een aandoening die de beweging en positie van het 
lichaam beïnvloed. Het kan veroorzaakt worden door een hersenbe-
schadiging voor of na de geboorte. Alleen één deel van de hersenen 
is beschadigd, met name gedeelten die de bewegingen controleren. 
Eenmaal beschadigd herstelt het getroffen gebied zich niet meer, het 
verslechtert echter ook niet. Het is wel mogelijk dat beweging, lichaams-
positie en gerelateerde problemen verslechteren of verbeteren. Dit ligt 
aan de behandeling van het kind en hoe erg het geval er aan toe is. Hoe 
eerder de behandeling start, hoe sneller verbeteringen gemaakt kunnen 
worden.

De meest voorkomende manieren waarop cerebrale parese zich uit zijn:
 1) Stijve spieren (spastisiteit)
 2) Ongecontroleerde bewegingen (athetosis)
 3) Slechte balans (ataxie)

Ghana

Ghana is een west Afrikaans land gelegen tussen 
Ivoorkust en Togo. Het land is zeven keer zo groot als 
Nederland. Deze voormalige Engelse kolonie heeft 
sinds 6 maart 1957 een onafhankelijke status. Ons 
project vond plaats in Madina, hier is de werkplaats 
van Mak-D gevestigd.

Ghana is een land met veel uitdagingen voor wie een rolstoel wil 
ontwerpen. Zo zijn, om te beginnen, 75% van alle wegen in Ghana 
onverhard. De wegen die zijn verhard, zijn er vaak slecht aan toe. De 
rolstoel moet soepel kunnen manouvreren op deze ondergrond. 
De meest gebruikte manier van openbaar vervoer is de trotro, een busje 
voor 16 tot 24 personen. Er is weinig ruimte in een trotro voor een 
rolstoel. Een opvouwbare rolstoel zou hierdoor ideaal zijn, ook voor het 
vervoer in de auto’s of taxi’s is dat een vereiste. 
Verder zijn gebouwen niet afgestemd op het gebruik door gehandicap-
ten.

Niet alleen deze zichtbare uitdagingen spelen een rol in ons project, 
het gedrag van de Ghanezen jegens de gehandicapten is erg negatief. 
Gehandicapte kinderen worden gezien als een straf van God. Ouders 
negeren hun gehandicapte kind en geven het niet de juiste zorg die het 
verdiend.

Madina
Accra

Ivoorkust

Togo

Burkina 
Faso



Van idee tot product

Bouwen rolstoel 2
Tijdens het bouwen van de tweede rolstoel 
hebben we veel aandacht besteed aan de 
afwerking van de rolstoel en het optimali-
seren van de extra’s als hoofdsteun en tafel.

En nu verder
Mak-D gaat nu verder met het optimaliseren 
van de rolstoel. Ze zullen een drievoudige 
gebruikerstest uitvoeren i.s.m. het Liliane 
Fonds in Ghana. Ook is het van belang dat 
ze een uitgebreid netwerk van medische 
kennis en financiële hulp om hun kinderrol-

stoel heen opbouwen. 

Herontwerpen 
Na de rolstoel getest en besproken te 
hebben, hebben we een verbeterd ontwerp 

gemaakt van rolstoel 1.

Ontwerpen rolstoel 1
Vervolgens hebben we ons bezig gehouden 
met het ontwerpen van de kinderrolstoel. 

2

Bouwen rolstoel 1
Het eerste rolstoelontwerp werd in de werk-
plaats van Mak-D gebouwd. Dat vergde heel 
wat geduld van onze kant.

Testen rolstoel 1
De eerste rolstoel hebben we geëvalueerd 
en besproken met fysiotherapeuten, het 
Liliane Fonds, gehandicapte kinderen en hun 

verzorgers en de achterban in Nederland.
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Introductie
De eerste weken in Ghana hebben we 
kennis gemaakt met de  Ghanese cultuur en 
de Ghanese instanties die belangen hebben 
bij de rolstoel. 
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Vanuit onze bachelor Indrustrieel Ontwerpen hebben we geleerd 
een ontwerpproject uit te voeren. De specialistische kennis die we 
met onze masters Med-design en Biomedical Engineering hebben 
verworven, kwam goed van pas tijdens het ontwerpen van de details 
van de rolstoel. Hieronder een verkorte omschrijving van de stappen 
die we in Ghana hebben ondernomen. 



• Brede voor- en achterwielen
• 24 inch achterwielen
• Opvallende remmen
• Inklapbaar frame
• Verstelbare zitdiepte
• Verstelbare rughoogte
• Verstelbare voetsteunen (lengte)
• Afneembare bekleding

Optionele extra’s

Verstelbare hoofdsteun

Adductieklos knieën

Tafel of eettafel met gaten 
voor bord en beker

Verschillende maten 
zijkussens

Hoepels voor zelf voort 
bewegen

Fixatie bovenlichaam, 
heupen en voeten

Het resultaat

Standaard model



Begroting en werkelijke kosten

Wat    Begroot  Werkelijk
Voor Ghana:
Ticket   € 1344,00  € 1402,34
Visa   €   100,00  €   100,00  
Malariapillen  €   200,00  €     60,52
Vaccinaties  TU Delft  TU Delft
Transport  €        0,00  €     34,20
Printkosten  €        0,00  €     73,00

In Ghana:
Verblijf   €   300,00  €   148,31
Levensbehoeften €   900,00  € 1071,35
Transport  €   500,00  €   289,33
Ontwikkelings kosten €   550,00  €   216,09
Telefoon en internet €        0,00  €     29,71
Printkosten  €        0,00  €       5,72
Verlengen Visa €        0,00  €     40,64

Totaal:   € 3894,00  € 3471,21
Totaal financierings bronnen:   € 3197,30 

Mini tricycle voor Sharonstone

Sharonstone is een meisje met een amputatie van 
haar rechterbeen boven de knie. Ze kan zich goed 
met haar krukken voortbewegen. Echter voor 
lange afstanden zijn deze krukken niet ideaal. 
Voor haar hebben we een mini tricycle gebouwd. 

Extra projecten Verantwoording kosten

Speciale rolstoel voor Francisca

Francisca is een meisje van 17 jaar oud en extreem 
spastisch. Ze wordt nu nog steeds door haar 
moeder gedragen, terwijl dit eigenlijk te zwaar is, 
een rolstoel zou uitkomst bieden. Voor Francisca 
hebben we een andere rolstoel gebouwd, 
gebaseerd op de kinderrolstoel, die haar 
voldoende ondersteunt en op de juiste plaatsen 
fixeert. 



Marlous & Asih in Ghana

Geduld is een schone zaak

Onze tijd in Ghana was er een om niet te vergeten. Ghanesen zijn zeer 
vriendelijk en gastvrij, daar kunnen wij Hollanders nog wat van leren. 
Dat wordt dan geen eenrichting-leerweg, want Ghanesen hebben het 
woord efficiëntie niet uitgevonden. Het gezegde ‘geduld is een schone 
zaak’ kwam vele malen in ons op. 

Het was  uitermate boeiend om te zien hoe er in een land, waar vooral 
overal hetzelfde wordt gemaakt en verkocht, een nieuw product tot 
stand komt. In eerste instantie begonnen de jongens uit de werkplaats 
voorzichtig en argwanend aan het project. Maar zodra ze het eerste 
resultaat zagen en alle onderdelen begrepen, waren de volgende rol-
stoelen snel gemaakt. 

Het werkproces is iets anders dan we gewend zijn vanuit Nederland. 
Hier wordt er door één iemand gewerkt, de rest staat eromheen te 
kijken met 4, soms 5 man. Er was dan ook niet veel voor ons te doen dan  
wachten tot we weer nieuwe instructies konden geven. 

Dat wil niet zeggen dat het niet hard weken is in Ghana. Stromend water 
is er niet, water wordt uit de put gehaald, wassen doe je met de hand 
en douchen met een emmertje. Back to basics dus...Electriciteit is niet 
vanzelfsprekend, soms is het er een dag niet... Zonder stroom kan er niet 
gewerkt worden... maar uiteindelijk gaat het licht weer aan...geduld is 
een schone zaak.

Asih in de werkplaats
Met Benjamin van Mak-DMadina MarketWater uit de put




