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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 

Arjen Bergsma lid 

 

1.4 Contactgegevens 
Stichting Movendi Foundation 

Vissershavenstraat 39 

2583 DE Den Haag  

info@movendifoundation.org  

www.movendifoundation.org 

1.5 Bankgegevens 
Giro 3034 ten name van Movendi Foundation te Den Haag. 

De codes voor internationaal betalingsverkeer zijn als volgt: 

IBAN: NL05INGB0000003034  

BIC: INGBNL2A 

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. 

 

  



MOVENDI FOUNDATION 
 

6 
 

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. 

Om Ameyaw te helpen zijn onderneming onafhankelijk te maken van onze donaties is Movendi in 2015 

een vervolgproject begonnen.  

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 in het verleden onder andere 

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.  

 

In 2016 zijn er geen activiteiten uitgevoerd in 

het kader van WorldMoves. 

 

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. 
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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. 

4 UITGEVOERDE STAGEPROJECTEN 
In 2016 zijn geen stageprojecten door studenten uitgevoerd. 

 

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. 
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5.1 Kennis voor Ghana, familie Maters voor project Hand in Hand 

5.1.1 Achtergrond 
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 meer dan 90 verstandelijk beperkte 

kinderen, afkomstig uit heel Ghana. Zij ontvangen hier goede 

verzorging en ontwikkelingsprogramma’s in een veilige en 

stimulerende omgeving. 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 fysiotherapie ruimte ingericht, maar door personele 

veranderingen was er nu een vraag naar een gedegen instructie en training door een ervaren 

fysiotherapeut. Inge Maters, een fysiotherapeute met 12 jaar ervaring in het werken met kinderen met 

een beperking is samen met haar echtgenoot Frank Maters, een horecamanager en hun 3 kinderen in 

2015 voor 2 maanden naar Ghana afgereisd om PCC Hand in Hand te steunen door hun specifieke 

kennis te delen. Naderhand bleek dat regelmatige kennisinjecties nodig zijn om de kwaliteit van zorg te 

behouden en deels te verbeteren. Het streven is om jaarlijks 1 of meerdere deskundigen af te vaardigen 

naar PCC om specifieke kennis te delen over deze doelgroep. In 2016 zijn Inge Maters, Ingrid Heijkoop, 

beide fysiotherapeuten en Marian Schenk, zorgmanager, afgereisd naar Ghana om daar in 18 dagen 

zoveel mogelijk kennis over te dragen. 

5.1.2 Projectdoelen 

 

5.1.3 Resultaten 
1. De behandelprogramma's van de kinderen die fysiotherapie krijgen zijn bijgesteld 
De kinderen met een motorische beperking zijn ingedeeld 

in groepen van 2 tot 5 kinderen met een vergelijkbare 

beperking of een vergelijkbaar oefenprogramma. In totaal 

zijn er 6 groepen gevormd die door 1 of 2 caregivers 

werden begeleid. Per groep is een bak samengesteld met 

oefenmaterialen en staan de oefeningen op een 

gelamineerd papier. Daarnaast zijn er van alle oefeningen 

per kind nieuwe filmpjes gemaakt van 1 minuut die de 

uitvoering van de oefening illustreren. Er krijgen 

momenteel ongeveer 25 kinderen fysiotherapie.         

 
2. Nieuwe caregivers  zijn getraind in fysiotherapeutische behandeling. 

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 bevorderen van de algemene kennis over de doelgroep van PCC Hand in Hand 

en het trainen van specifieke vaardigheden om deze kinderen en volwassen 

maximaal te stimuleren in hun ontwikkeling. 
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Er is 1 caregiver specifiek getraind in oefeningen voor 

kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Er zijn 2 

caregivers specifiek getraind in oefeningen voor zeer jonge 

kinderen. Er is 1 caregiver getraind in oefeningen voor 

kinderen met een halfzijdige verlamming. Er zijn 2 caregivers 

specifiek getraind in oefeningen voor kinderen die vooral 

balans en evenwicht problemen hebben. Er is 1 caregiver 

getraind om de leiding te nemen in een groepje gericht op 

spierkracht versterkende oefeningen. Er is 1 caregiver 

getraind om de leiding te nemen in een groepje gericht op 

uithoudingsvermogen verhogende oefeningen. Alle betrokken caregivers hebben daarnaast een uitleg 

gehad over de andere groepen zodat zij die indien nodig kunnen waarnemen of overnemen. 

 
3. 1 caregiver is verder getraind in het gebruik en onderhoud van diverse hulpmiddelen 
Deze caregiver heeft voor onze komst een korte cursus instrument maken 

gevolgd. In de periode dat wij er waren hebben we hem geleerd bestaande 

spalken aan te passen en weer op maat te maken. Hiervoor hadden wij het 

juiste gereedschap meegenomen dat aan PCC geschonken is. 

 

4. Alle caregivers zijn opnieuw getraind in tiltechnieken 
In Ghana tillen ouders hun kinderen op door ze bij een arm vast te pakken. Bij de kinderen met een 

beperking wordt dit op dezelfde manier gedaan wat bij minstens 1 van de kinderen geleid heeft tot een 

chronisch luxerende schouder en bij een opvallend aantal kinderen tot een verhoging van de 

spierspanning in de armen. Alle caregivers hebben een tiltraining gevolgd waarbij uitleg is gegeven over 

het belang van andere tiltechnieken  en waarbij deze ook zijn geoefend. 

  

5. De  rolstoelen en andere hulpmiddelen zijn individueel aangepast 
Er zijn op dit moment ongeveer 9 kinderen / jong volwassenen bij PCC Hand in Hand 

die gebruik maken van een rolstoel. Alle rolstoelen zijn technisch nagekeken tijdens ons 

verblijf. Een aantal rolstoelen zijn opnieuw ingezet. Er zijn maten opgenomen van 

kinderen om in Nederland meer passende rolstoelen te laten maken. 

6. Er is een Ipad geschonken aan de dagbestedingsgroepen 
Vanuit Nederland is een nieuwe Ipad  meegenomen en ingericht met spelletjes gericht op stimulatie van 

de cognitieve vaardigheden. Deze ipad kan worden ingezet in de daycare groepen met de intentie 

verdere ontwikkeling te stimuleren. 

7. Er is een cursus shantala massage gegeven aan het merendeel van de  caregivers 
Zowel voor een aantal bewoners met autisme als een aantal bewoners met een meervoudige beperking 

kan de massage methode "shantala" een moment van ontspanning bieden waarin zij zich bewuster 

worden van hun lichaam.  

Voldoende lichaamsbesef is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van diverse 

vaardigheden. 

8. Er is een nieuw programma gemaakt voor de daycare groepen 
Marian Schenk, manager in de gehandicapten zorg en 

deskundige op het gebied van kinderen met een meervoudige 

beperking heeft samen met Jeannette van Gaalen de daycare 

groepen opnieuw ingedeeld en een programma gemaakt dat 

gericht is op het optimaal stimuleren van de mogelijkheden van 

de kinderen. Daarnaast had Marian Schenk zelf veel 

ontwikkelingsmateriaal meegenomen. Het gebruik hiervan is 

uitgelegd. Om het programma toekomstbestendig te maken is 

het programma niet alleen op papier gezet, maar is met behulp 

van afbeeldingen duidelijk gemaakt hoe het ingezet dient te 

worden. 
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5.1.4 Verantwoording 
In 2015  is in totaal 9307 euro aan giften opgehaald  en daarvan was nog 2292,15 euro over. Hiervan 

is 600 euro gebruikt voor een vliegticket. Er is dus nog bijna 1700 euro over. 

5.1.5 Toekomst 
Eerdere ervaringen hebben bewezen dat de kwaliteit van de oefeningen langzamerhand weer afneemt 

als er niet met een bepaalde regelmaat een nieuwe kennisinjectie is. Dit is gezien het feit dat de 

caregivers geen relevante opleiding hebben niet vreemd. Ook in Nederland is het volgen van 

bijscholingen voor therapeuten noodzakelijk. 

Dit is dan ook de reden dat er op dit moment plannen gemaakt worden om jaarlijks kortdurend PCC te 

laten bezoeken door een ervaren therapeut. Aangezien er niet alleen vragen liggen op het gebied van 

fysiotherapie zijn we ook op zoek naar ervaren ergotherapeuten en logopedisten en andere 

deskundigen op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking. Het overgebleven geld wordt 

voor dit doel ingezet. 

5.1.6 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 

 

6 SAMENWERKING 
Dit jaar heeft Movendi Foundation samengewerkt met diverse nieuwe partijen. We willen iedereen 

heel hartelijk bedanken voor de waardevolle input! 

 The Community of Prosthetics Practice 

De Community of Prosthetics Practice (CoPP) is een internationaal en multidisciplinair consortium van  

professionals die een oplossing proberen te vinden voor het gebrek aan prothese zorg in afgelegen 

gebieden, waar dan ook ter wereld. CoPP is een platform waar professionals ideeën en best practices 

uit kunnen wisselen. Leden van de CoPP werken samen aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen 

en samen initiëren ze nieuwe projecten om de toegankelijkheid van prothesezorg te vergroten.  

In 2016 heeft de CoPP voorbereidingen getroffen voor het organiseren van een symposium voor het 

ISPO congres in Kaapstad in mei 2017.  

 Project Modular Socket Systeem 

Dit project test de bruikbaarheid van Modular Socket Systeem (onderbeen prothese) van Össur voor 

gebruik in Indonesië. Met het MSS systeem is het maken van een gipsafdruk niet nodig, waardoor het 

in principe mogelijk is om ter plaatse een prothese aan te meten. De benodigde materialen voor dit 

project zijn gesponsord door het bedrijf Össur en de testen zijn in 2015 door de JSPO in Indonesië 

uitgevoerd. Arjen Bergsma en Bob Giesberts, allebei verbonden aan de Universiteit Twente, zijn nu 

bezig om de resultaten te analyseren en te verwerken in een wetenschappelijke publicatie.  
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7 FINANCIEEL OVERZICHT 
Balans per 31 december 2016 (in euro’s) 

 

 

 

Staat van baten en lasten 2016 (in euro’s) 

 werkelijk 2016 *begroting 
2016 

werkelijk 2015 

Fondsenwerving    
Baten uit eigen fondsenwerving    
Donaties, giften en schenkingen    

Algemeen 210 250 210 
Vrijwilligers projecten    

Project familie Maters 1.794 - 9.307 
Stage projecten    

- - - - 
Ontvangen rente 140 300 242 

Kosten uit eigen fondsenwerving    
Representatiekosten - 50 - 

Resultaten uit eigen 
fondsenwerving 

2.144 500 9.759 

  

Activa 31-12-2016 31-12-2015 

   

Giro zakelijk 2.299 3.050 

Zakelijke spaarrekening 27.666 27.526 

Totaal 29.965 30.576 

   

passiva 31-12-2016 31-12-2015 

   

Eigen vermogen 29.965 30.576 

Schulden - - 

Totaal 29.965 30.576 
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Bestedingen    
Hulpverlening buitenland    
Algemeen    

HIH Tricycle Fonds NKoranza 267 (7.140**) 2.161 
Vrijwilligers projecten    

Project Familie Maters 2.358 (1.728***) 7.015 
Stage projecten    

- - - - 
Uitvoeringskosten    

Overige kosten 130 500 199 

Totaal bestedingen 2.755 500 9.375 
 

Exploitatie resultaat -611 0 384 
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. 

*** Dit geld is nog beschikbaar voor het project familie Maters. 

 

 


