Beleidsplan 2015
Inleiding:
2015 zal in het teken staan van de verdere ontwikkeling en invoering van de in de afgelopen 2 jaar
geïntroduceerde leermethoden; uitbreiding van enkele fundamentele gebouwelijke voorzieningen;
verdere bijscholing en verbetering van de positie van de helpervrouwen en last but not least verdere
actieve betrokkenheid organiseren van de gemeenschap van Kundapura en vooral ook
opleidingsinstituten en ziekenhuizen.
1. Educatie
In Koni wordt gewerkt met verschillende – individuele – lesmethoden: Leespraat, de Rekenlijn, Early
Intervention en een picto bord systeem. Deze lesmethoden zijn aanvullend aan elkaar en de kinderen
gaan hierdoor goed vooruit. Ook wordt het voor de lokale staf steeds makkelijker om hier mee te
werken, maar het blijft een uitdaging en leerproces voor iedereen. In 2015 gaan Maartje en de lokale
leerkrachten aan de slag met Education 4all. Deze klassikale lesmethode richt zich op klassikaal
lesgeven. Education 4all is ontwikkeld door een stichting die gespecialiseerd is in het samenstellen en
maken van lesmateriaal voor andere stichtingen die lesgeven aan kinderen met een beperking. De
lesmethode sluit goed aan bij de andere lesmethoden. De volgende modules van Education 4all zijn
aangeschaft:




Emotions and Skill training
Communication cards
My surroundings workbook

Tijdens de implementatie van Education 4all zal er regelmatig contact zijn tussen de stichting education
4all en Maartje om het proces goed te begeleiden.
Maartje zal in Nederland weer begeleiding krijgen van Hedianne Bosch van Leespraat. Ook hoopt ze in
Nederland af en toe een cursus te kunnen volgen, om zich verder te verdiepen in het les programma
van de kinderen in Koni, om de kinderen en de staff in Koni op deze manier beter te begeleiden.

2. Uitbereiding kinderen
Er wonen nu 18 kinderen in Koni. Er ligt een plan om Koni meer toegankelijk te maken voor kinderen die
nog thuis wonen en overdag begeleiding nodig hebben. Koni zou dan meer een dagschool voor een
aantal kinderen worden. Er is plek voor maximaal 6 kinderen die in Koni dagonderwijs kunnen volgen,
naast de vaste bewoners van Koni. Daarnaast is er nog plek in Koni zelf voor 2 kinderen. Het aantal
kinderen dat in Koni zou wonen, wordt dan 20.

3. Uitbereiding badkamers

In 2015 worden er 2 extra badkamers gemaakt. Er zijn in Koni nu 2 badkamers en 2 extra toiletten
aanwezig voor 25 bewoners (18 kinderen en 7 staf) in het totaal. Dit is niet voldoende gebleken. In de
ochtend en avond moeten al de kinderen gewassen worden en dan is de ruimte te klein. Bovendien
worden de kinderen ouder en moet er voldoende wasgelegenheid zijn voor jongens en meisjes apart.
Ook de ligging van de badkamers is niet optimaal, namelijk recht voor ingang van het gebouw.
Daarnaast worden de bestaande badkamers aangepast met extra voorzieningen voor de kinderen
(steunbeugels, etc.).

4. Uitbreiding slaapvertrekken kinderen
Voor de kinderen en de helpervrouwen is er op dit moment te weinig slaapruimte. Dit komt omdat de
kinderen ouder worden en een aantal van hen niet goed functioneert met veel kinderen op een zaal.
Voor die kinderen is het nodig dat er aparte kamers komen, waardoor zij meer rust hebben en de
andere kinderen niet wakker houden. Bovendien hebben de jongens en de meisjes op een gegeven
moment aparte slaapkamers nodig. In 2015 zal er gekeken moeten worden naar geschikte plekken voor
de aanbouw van de nieuwe slaapvertrekken.

5. Sponsor acties
Maartje is eind november begonnen met het opzetten van een sponsor actie. Ze zal hiervoor in 2015
ook weer vaak in Nederland zijn om op verschillende instellingen en scholen te vertellen over Koni en
haar bezigheden daar.

6. Kishor
Het plan is om Kishor begin 2015 terug naar Koni te halen en hem daar verder te verzorgen. In 2014 is
Kishor opgehaald door zijn moeder en thuis verzorgd. Helaas heeft de moeder Kishor totaal
verwaarloosd en is hij uit eindelijk terecht gekomen in een andere instelling waar hij door de
verwaarlozing bedlegerig geworden. Hij heeft dag en nacht zorg nodig. Hij kan niet meer zelf bewegen.
Om te zorgen dat hij in Koni verzorgd kan worden, zullen er veel aanpassingen in Koni gedaan moeten
worden. Zoals een aangepast bed, handmatige tillift (dit is op den duur ook nodig voor een van de
andere kinderen), aanpassingen in de badkamers etc.

