
 

 

 

Kennis voor GHANA 
De familie Maters voor project Hand in Hand 

Ghana is een land waar hulp voor kinderen met een beperking nog altijd ècht hard nodig is. Wij, Frank en Inge 
Maters gaan samen met onze 3 kinderen gedurende juli en augustus 2015 in Ghana ons inzetten voor deze 
doelgroep. Movendi Foundation heeft ons in contact gebracht Hand in Hand, een leefgemeenschap voor kinderen 
met een verstandelijke beperking. Ons plan is om Hand in Hand  te steunen door kennis en ervaring op het gebied 
van fysiotherapie en hospitality in te zetten zodat de kwaliteit van zorg en leven voor de kinderen met een 
beperking in en rondom de Hand in Hand Community  duurzaam verbeterd wordt. 

 
Projectlocatie 
De Nederlandse oud-
tropenarts Ineke Bosman 
had ooit een bijzondere 
droom: het creëren van een veilige en liefdevolle 
leefomgeving voor verstandelijk (en vaak 
meervoudig) beperkte kinderen in Ghana. Deze 
kinderen worden helaas nog vaak genegeerd of zelfs 
in de steek gelaten, o.a. door de wijdverbreide angst 
voor “boze geesten”.  
Deze zouden volgens een in Ghana moeilijk 
uitroeibaar bijgeloof de oorzaak zijn van de 
beperkingen van deze kinderen. Hun 
geschiedenissen zijn vaak ongelooflijk triest, vol 
mensonterende verhalen over afwijzing, ernstige 
verwaarlozing, verlating en zelfs mishandeling of 
erger.  
 
De Peace of Christ Hand 
in Hand Community is 
opgericht in 1992 en  in de 
loop der jaren uitgegroeid 
tot een bijzonder 
aansprekende en zeer 
vitale leefgemeenschap 
met een unieke atmosfeer voor inmiddels al ruim 80 
verstandelijk beperkte kinderen, afkomstig uit heel 
Ghana Zij ontvangen hier goede verzorging en 
ontwikkelingsprogramma’s in een veilige en 
stimulerende omgeving. 
 

Wat heeft Hand in Hand nodig 

In 2006 heeft de Movendi foundation een 9 maanden 
durend project uitgevoerd waarbij kennis over 
hulpmiddelen en op het gebied van fysiotherapie is 
gedeeld met de lokale verzorgers en begeleiding. 
In 2014 is door vrijwilligers een nieuwe 
fysiotherapieruimte ingericht, maar door personele 

veranderingen is er nu een 
vraag naar een gedegen 
instructie en training door 
een ervaren fysiotherapeut 
om de behandelingen 
kwalitatief te verbeteren. 
 

 
 

 
Om extra inkomen te 
genereren en zo minder 
afhankelijk te zijn van 
sponsorgelden verhuurt 
Hand in Hand 14 
gasthuisjes waar bezoekers 
gebruik van kunnen maken. 
Hand in Hand wil dit graag verder professionaliseren 
en het aanbod aan bezoekers vergroten. Zij willen 
daarbij graag ondersteuning van iemand uit de 
hospitality sector.  
 

Wie zijn wij en wat gaan we doen 
Inge: Ik werk al 14 jaar als fysiotherapeut voor een 
expertisecentrum voor mensen met een beperking. Ik 
werk een locatie voor kinderen met een 
verstandelijke beperking. Ik kan een bijdrage leveren 
in het trainen van de lokale begeleiders en 
verzorgers en helpen met het opzetten van 
beweegprogramma's voor de kinderen. Ik geniet van 
mijn werk met kinderen en ben blij om met mijn 
ervaring een bijdrage te kunnen aan Hand in Hand 
 
Frank: Ik ben jaren zelfstandig horeca ondernemer 
geweest en heb daarna als leidinggevende  in een 
hotel gewerkt. Ik heb ervaring met de doelgroep als 
weekendpleegouder. Ik kan Hand in Hand 
ondersteunen met het vergroten van het aanbod in 
het restaurant en het opzetten van een service 
aanbod voor de gasten van de gasthuisjes. Hierdoor 
ontstaat een duurzame bron van inkomsten. Het lijkt 
mij vooral erg leuk om naast personeel ook jongeren 
te trainen om actief mee te werken. 

Kinderen met een beperking laten vaak weinig 
variatie zien in spel terwijl spelmomenten 
waardevolle ontwikkelingsmomenten zijn. Voordoen 
en nadoen leert kinderen meer gevarieerd 
spelgedrag. Sofie(9) Jasmijn(8) en Anne(4) zullen 
naast het helpen met huishoudelijke taakjes vooral 
spelen met  de kinderen op het project. 
Als echte volleyballer wil Sofie graag actief aan de 
slag met een bal. Jasmijn is al druk met Engelse les 

om zo met de kinderen te 
kunnen oefenen. Anne wil 
vooral samen knutselen 
en mooie dingen maken 
om te verkopen. 



 

 

 

 
Onze Visie 
Wij willen ons inzetten voor  
kwaliteit van bestaan voor 
iedereen onafhankelijk van 
wie je bent, welke 
beperkingen je hebt of waar 
je geboren bent met respect 
voor het individu en culturele 
verschillen. 

 

Projectdoelen 

 

Samenwerking 

Movendi Foundation zet zich in voor het 
verbeteren van de leefomstandigheden 
van mensen met een fysieke beperking. 
De stichting richt de aandacht 
voornamelijk op die landen en 
bevolkingsgroepen waar mensen met een fysieke 
beperking weinig kansen wordt geboden.  
 
Dit doel wordt nagestreefd door projecten op te 
starten en te begeleiden waarbij met behulp van 
lokale middelen en krachten tot oplossingen wordt 
gekomen voor de verschillende problemen waar 
mensen met een handicap in ontwikkelingslanden 
mee te kampen hebben.  

Het project wordt opgezet in 
nauwe samenwerking met 
de Movendi Foundation die 
het gezin in de aanloop naar 
en tijdens het verblijf 
kosteloos zal begeleiden. 

 

 

Begroting 

Tijdens het verblijf in Ghana zullen de kosten in 
Nederland doorlopen zonder dat er inkomsten zijn. 
Hierdoor zijn we voor de reis en het verblijf in Ghana 
afhankelijk van giften en sponsoring. Wij willen u dan 
ook vragen om een bijdrage.  
 

tickets en vervoer 4500 

kost & inwoning 2000 

visum 300 

malariapreventie 450 

  

totaal 7250 

 
Kosten die gemaakt worden in het weekend en de 
kosten in Nederland worden vanuit eigen middelen 
betaald. 
 

Sponsoring 
Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt op           
NL05INGB0000003034    t.n.v. Movendi Foundation 
o.v.v. Frank en Inge Maters  

De Movendi foundation is geregistreerd als 
“algemeen nut beogende instelling” (ANBI) Giften 
aan Movendi Foundation zijn onder voorwaarde 
aftrekbaar van de inkomensbelasting. 

Mocht er vanuit fondsenwerving meer geld dan begroot 
opgehaald worden wordt dit gebruikt voor de aanschaf 
van hulpmiddelen en aangepast spelmateriaal voor de 
Hand in Hand Community. 
 

Verantwoording 
Heeft u belangstelling voor dit project, overweegt u 
sponsoring, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid 
alvorens vertrek een presentatie of mondelinge 
toelichting te geven aangaande het projectplan. Na 

terugkomst uit Ghana sturen 
we u een projectevaluatie toe 
en een verantwoording van 
het ontvangen geld. Indien 
gewenst verzorgen wij een 
eindpresentatie 
 

 

Meer Informatie 

www.operationhandinhand.nl  
www.movendifoundation.org 
Bel of mail met Inge of Frank: 
 
f.maters@upcmail.nl 
0031(0)628276975   
0031(0)786350150 

1. Het bevorderen van kennis  en het trainen 

van fysiotherapeutische vaardigheden  bij 

de verzorgers zodat de kinderen met een 

handicap meer zelfstandig kunnen 

participeren binnen hun gemeenschap. 
2. Het professionaliseren van de verhuur van 

de gasthuisjes en het restaurant zodat deze 

een duurzame bron van inkomsten vormen. 
3. Het creëren van integratie momenten tussen 

kinderen met en zonder beperking. 

 

http://www.anbi.nl/

