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Opmerking	  vooraf:	  
	  
In	  2016	  is	  Japthi	  (Koni)	  doorgegaan	  met	  het	  uitvoeren	  van	  de	  ontwikkelde	  doelstellingen	  die	  
gemaakt	  zijn	  in	  2015.	  Het	  verder	  zoeken	  naar	  de	  beste	  behandelmethode	  voor	  de	  kinderen	  
is	  in	  2016	  weer	  meer	  op	  de	  voorgrond	  geplaatst,	  omdat	  Koni	  bezoek	  kreeg	  van	  meerdere	  
vrijwilligers	  met	  ervaring	  in	  het	  lesgeven	  en	  methodes	  aanboden	  aan	  de	  kinderen.	  Dit	  heeft	  
ertoe	  geleid	  dat	  het	  niveau	  van	  het	  lesgeven	  er	  omhoog	  is	  gegaan	  en	  de	  kinderen	  in	  2016	  
grote	  sprongen	  hebben	  gemaakt.	  	  	  
	  
De	  Trust	  in	  India	  heeft	  in	  2016	  m.b.v.	  functies	  weer	  een	  aantal	  donaties	  binnengehaald	  en	  
trekt	  steeds	  meer	  verantwoordelijkheden	  naar	  zich	  toe.	  	  
	  
De	  positie	  van	  Maartje	  is	  in	  2016	  onveranderd	  gebleven,	  door	  een	  langdurige	  ziekte	  in	  2016	  
heeft	  zij	  gedwongen	  rust	  moeten	  nemen,	  maar	  zij	  is	  sinds	  eind	  2016	  weer	  helemaal	  hersteld.	  
Vooral	  dankzij	  het	  feit	  dat	  er	  steeds	  geschikte	  vrijwilligers	  beschikbaar	  waren	  en	  er	  
continuïteit	  was	  in	  leiding	  (Shoba	  en	  Chetana)	  en	  aanwezigheid	  van	  helpervrouwen	  en	  
teachers	  kon	  Koni	  	  toch	  goed	  blijven	  doorfunctioneren.	  	  
Ook	  zijn	  Maartje	  en	  haar	  ouders	  in	  het	  begin	  van	  2016	  betrokken	  geweest	  bij	  meerdere	  
sponsoracties	  in	  Nederland	  en	  in	  het	  buitenland	  o.a.	  voor	  de	  Nederlandse	  vereniging	  in	  
Mumbai	  en	  scholen	  en	  de	  Rotary/Lions	  clubs	  in	  Nederland.	  
	  
De	  doelen	  voor	  2016	  waren:	  	  
	  
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	  2016	  zijn	  de	  methode	  education	  4all	  &	  montesorri	  methode	  toegepast	  in	  Koni.	  Beide	  
methodes	  bleken	  niet	  haalbaar	  voor	  de	  groep	  in	  Koni.	  Education	  4	  all	  sloot	  niet	  aan	  bij	  de	  
lesmethode	  die	  wij	  gebruiken	  in	  Koni.	  En	  om	  de	  montessori	  lesmethode	  te	  integreren	  in	  
Koni,	  hebben	  een	  vaste	  leerkracht	  nodig	  die	  dat	  begeleid.	  
Uiteindelijk	  blijkt	  dat	  de	  methodes	  die	  nu	  worden	  toegepast	  in	  Koni,	  het	  beste	  aansluiten	  bij	  
de	  groep	  en	  de	  staf.	  Ook	  het	  structurele	  dagprogramma	  sluit	  heel	  goed	  aan	  en	  zorgt	  ervoor	  
dat	  de	  kinderen	  goed	  worden	  begeleid.	  Hier	  wordt	  in	  2017	  verder	  mee	  door	  gegaan.	  
	  
Ook	  zal	  Maartje	  in	  2017	  Nederland	  weer	  begeleiding	  krijgen	  van	  Hedianne	  Bosch	  van	  
Leespraat.	  Om	  zich	  verder	  te	  verdiepen	  in	  de	  methode	  Leespraat	  en	  Rekenlijn.	  
	  
	  
Uitbreiding	  Kinderen	  
	  



Er	  zijn	  in	  2016	  2	  nieuwe	  kinderen	  bij	  gekomen.	  Beide	  kinderen	  zijn	  geboren	  met	  
downsyndroom.	  Beide	  ouders	  konden	  de	  thuissituatie	  met	  de	  kinderen	  niet	  meer	  aan.	  De	  
kinderen	  hebben	  zich	  erg	  goed	  aangepast	  aan	  de	  groep	  en	  doen	  nu	  met	  alle	  activiteiten	  
mee.	  Voor	  de	  dag	  besteding	  (voor	  kinderen	  die	  nog	  thuis	  wonen)	  is	  er	  nog	  plek	  voor	  4	  
kinderen.	  De	  dagbesteding	  van	  deze	  kinderen	  is	  vooral	  gericht	  op	  fysiotherapie	  en	  
verbetering	  van	  de	  ADL-‐mogelijkheden	  van	  het	  kind.	  	  
	  
Keuken	  herstellen	  
	  
De	  keuken	  is	  geschilderd	  en	  op	  dit	  moment	  wordt	  een	  deel	  van	  het	  verrotte	  hout	  vervangen	  
door	  een	  vrijwilliger	  die	  in	  Koni	  aan	  de	  slag	  is.	  Daar	  zal	  de	  aankomende	  tijd	  aandacht	  aan	  
worden	  besteed.	  
	  
Inrichting	  nieuwe	  reiki	  kamer	  
	  
Voor	  de	  inrichting	  van	  de	  reiki	  room	  hebben	  we	  in	  2016	  verschillende	  spullen	  aangeschaft.	  
Er	  is	  o.a.	  een	  massagetafel	  gekocht,	  verschillende	  fysiotherapeutische	  hulpmiddelen,	  
hoepels,	  een	  kleine	  trampoline,	  een	  tv	  	  etc.	  Een	  deel	  van	  de	  reiki	  kamer	  zal	  in	  2017	  nog	  
verder	  worden	  ingericht.	  	  
	  
Uitbreiding	  van	  de	  slaapvertrekken	  kinderen	  
	  
Hier	  is	  men	  in	  2016	  nog	  niet	  aan	  toe	  gekomen	  en	  er	  zal	  aankomend	  jaar	  meer	  aandacht	  aan	  
moeten	  worden	  besteed.	  	  
	  
Sponsoracties	  
	  
In	  begin	  van	  2016	  zijn	  verschillende	  sponsoracties	  gehouden	  in	  Nederland	  en	  in	  India.	  
Maartje	  is	  in	  India	  meerdere	  keren	  uitgenodigd	  om	  haar	  verhaal	  te	  doen	  over	  Koni	  en	  haar	  
bezigheden	  in	  Koni.	  	  
	  
Kinderen	  uit	  Japthi.	  	  
	  
Een	  aantal	  kinderen	  die	  voorheen	  in	  Koni	  verbleven,	  wonen	  sinds	  een	  aantal	  jaar	  weer	  bij	  
hun	  ouders	  of	  in	  andere	  instellingen.	  In	  2016	  heeft	  Maartje	  verschillende	  van	  hen	  bezocht	  
op	  hun	  verblijfplaats.	  Maartje	  blijft	  dit	  continueren	  het	  aankomende	  jaar.	  Een	  van	  de	  
kinderen	  is	  helaas	  overleden	  in	  het	  tehuis	  waar	  hij	  verbleef,	  dit	  tot	  groot	  verdriet	  van	  
Maartje.	  	  	  
	  
In 2016 is er veel aandacht besteed aan de buitenactiviteiten van de kinderen. Dit om de 
motoriek van de kinderen te verbeteren. Fietsen, trampolinespringen, voetballen en cricket 
worden nu dagelijks door de kinderen beoefend.  
 
Ook dit jaar is het salaris van de 4 helper-vrouwen iets verhoogd. De helpervrouwen werken 7 
dagen in de week en hebben 1 dag rust in de maand. Ze verzorgen de kinderen in de ochtend 
en in de avond en overdag zorgen ze ervoor dat Koni schoon blijft.  
 



En ook de teachers hebben beide een bescheiden salarisverhoging gekregen. Beiden trekken 
steeds meer taken naar zich toe en verrichten erg goed werk in Koni.  
  
Een enkel woord over de toekomst 
	  
In	  2017	  zal	  Maartje	  met	  instemming	  van	  het	  Bestuur	  onderzoeken	  in	  hoeverre	  har	  
activiteiten	  uitgebreid	  kunnen	  worden.	  Zij	  zal	  in	  maart	  -‐	  daartoe	  gevraagd	  -‐	  een	  eerste	  
oriënterende	  missie	  doen	  naar	  Kenya	  waar	  een	  soortgelijk	  tehuis	  is.	  Dat	  tehuis	  verkeert	  in	  de	  
omstandigheden	  zoals	  Maartje	  die	  in	  Japthi	  10	  jaar	  geleden	  aantrof.	  Het	  tehuis	  kent	  een	  
sterk	  vergelijkbare	  populatie	  met	  de	  kinderen	  in	  Koni.	  	  
Afhankelijk	  van	  de	  resultaten	  van	  haar	  assessment	  zal	  Maartje	  in	  overleg	  beslissen	  in	  
hoeverre	  het	  voor	  haar	  mogelijk	  zal	  zijn	  een	  meer	  concrete	  bijdrage	  tot	  verbetering	  te	  
leveren.	  Voorwaarden	  hierbij	  zijn:	  1.	  het	  mag	  niet	  ten	  koste	  gaan	  van	  de	  kinderen	  in	  Koni.	  	  	  	  	  
2.	  (Nieuwe)	  financiële	  bronnen	  moeten	  dit	  alles	  mede	  mogelijk	  maken.	  
	  
Het	  Bestuur.	  


