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Opmerking	  vooraf:	  
	  
In	  2017	  is	  Japthi	  (Koni)	  doorgegaan	  met	  het	  uitvoeren	  van	  de	  ontwikkelde	  doelstellingen	  die	  
gemaakt	  zijn	  in	  de	  eerdere	  jaren.	  Het	  verder	  doorvoeren	  en	  ontwikkelen	  van	  de	  beste	  
behandelmethode	  voor	  de	  kinderen	  is	  in	  2017	  erg	  goed	  vooruit	  gegaan.	  Koni	  heeft	  in	  2017	  
veel	  hulp	  gehad	  van	  vrijwilligers	  met	  ervaring	  met	  deze	  doelgroep,	  waardoor	  er	  veel	  kennis	  
en	  overdracht	  is	  geweest	  naar	  de	  huidige	  teachers.	  Deze	  kunnen	  het	  geleerde	  nu	  verder	  
doorvoeren,	  waardoor	  de	  kinderen	  steeds	  beter	  onderwijs	  krijgen.	  Er	  zijn	  2	  kinderen	  
bijgekomen	  in	  Koni,	  ook	  voor	  hen	  is	  er	  weer	  een	  aangepast	  lesprogramma	  ontwikkeld.	  
	  
De	  Trust	  in	  India	  heeft	  in	  2017	  m.b.v.	  functies	  	  weer	  een	  aantal	  donaties	  binnengehaald	  en	  
trekt	  steeds	  meer	  verantwoordelijkheden	  naar	  zich	  toe.	  	  
	  
De	  positie	  van	  Maartje	  in	  Koni,	  is	  ondanks	  dat	  Maartje	  naar	  Kenia	  is	  geweest	  om	  andere	  
projecten	  bij	  te	  staan,	  onveranderd	  gebleven.	  Omdat	  Maartje	  in	  Kenia,	  malaria	  en	  tyfus	  had	  
opgelopen,	  moest	  zij	  in	  Kenia	  en	  in	  Nederland	  korte	  tijd	  in	  het	  ziekenhuis	  verblijven,	  maar	  is	  
nu	  weer	  volledig	  hersteld	  en	  volledig	  aan	  het	  werk	  in	  Koni.	  	  
	  
Maartje	  en	  haar	  ouders	  zijn	  in	  2017	  betrokken	  geweest	  bij	  meerdere	  sponsoracties	  in	  
Nederland	  en	  in	  het	  buitenland	  o.a.	  in	  België	  en	  Singapore.	  	  
	  
De	  doelen	  voor	  2017	  waren:	  	  
	  
Educatie:	  	  
	  
In	  Koni	  wordt	  gewerkt	  met	  verschillende	  –	  individuele	  –	  lesmethoden.	  Deze	  methodes	  zijn	  
na	  een	  aantal	  jaar	  dusdanig	  geïntegreerd	  dat	  iedereen	  er	  goed	  mee	  kan	  werken.	  Omdat	  er	  
vooral	  gewerkt	  is	  aan	  continuïteit	  en	  er	  weinig	  grote	  veranderingen	  hebben	  plaatsgevonden,	  
zijn	  de	  kinderen	  in	  een	  jaar	  erg	  goed	  vooruit	  gegaan.	  Er	  is	  een	  goede	  saamhorigheid	  in	  de	  
groep	  en	  de	  kinderen	  vullen	  elkaar	  goed	  aan.	  	  
	  
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	  2018	  verder	  mee	  door	  gegaan.	  
	  
Ook	  zal	  Maartje	  in	  2018	  Nederland	  weer	  begeleiding	  krijgen	  van	  Hedianne	  Bosch	  van	  
Leespraat	  en	  Heidi	  van	  Ginkel.	  Om	  zich	  verder	  te	  verdiepen	  in	  de	  methode	  Leespraat	  en	  
Rekenlijn.	  
	  
Uitbreiding	  Kinderen	  
	  
Er	  zijn	  in	  2017	  2	  nieuwe	  kinderen	  bij	  gekomen.	  Een	  kind	  woonde	  al	  eerder	  in	  Koni	  en	  is	  na	  3	  
jaar	  weer	  terug	  en	  een	  ander	  kind	  kwam	  eerst	  alleen	  halve	  dagen,	  maar	  woont	  nu	  ook	  full	  
time	  in	  Koni.	  In	  maart	  2018	  komt	  er	  nog	  een	  klein	  kindje	  bij.	  De	  ouders	  wilden	  het	  kind	  al	  in	  



2017	  aanmelden,	  maar	  gezien	  de	  jonge	  leeftijd	  van	  het	  kind,	  is	  besloten	  even	  te	  wachten.	  
Het	  is	  wordt	  in	  2018,	  4	  jaar.	  	  
	  
	  
Keuken	  herstellen	  
	  
De	  Keuken	  is	  eerder	  geschilderd	  en	  er	  hebben	  kleine	  reparaties	  plaatsgevonden,	  maar	  het	  
grote	  werk,	  moet	  nog	  worden	  gedaan	  in	  2018.	  Het	  houtwerk	  is	  verrot	  en	  zal	  moeten	  worden	  
vervangen.	  Dit	  kon	  niet	  worden	  gedaan	  door	  de	  vrijwilliger.	  	  
	  
Inrichting	  reiki	  kamer	  
	  
De	  reiki	  kamer	  werd	  in	  2017	  vooral	  gebruikt	  voor	  massages	  en	  sensomotorische	  therapie.	  
Maar	  omdat	  de	  kamer	  groot	  genoeg	  is,	  is	  deze	  ook	  vaker	  gebruikt	  voor	  de	  een	  op	  een	  lessen	  
van	  de	  kinderen.	  In	  2018	  zal	  de	  kamer	  verder	  worden	  ingericht.	  
	  
Uitbreiding	  van	  de	  slaapvertrekken	  kinderen	  
	  
Hier	  is	  men	  in	  2017	  nog	  niet	  aan	  toe	  gekomen	  en	  er	  zal	  aankomend	  jaar	  meer	  aandacht	  aan	  
worden	  besteed.	  	  
	  
Sponsoracties	  
	  
In	  begin	  van	  2017	  zijn	  verschillende	  sponsoracties	  gehouden	  in	  Nederland	  en	  o.a	  België.	  
Maartje	  is	  in	  India	  meerdere	  keren	  uitgenodigd	  om	  haar	  verhaal	  te	  doen	  over	  Koni	  en	  haar	  
bezigheden	  in	  Koni.	  In	  2018	  zal	  hier	  weer	  meer	  aandacht	  aan	  moeten	  worden	  besteed.	  	  
	  
Kinderen	  en	  staf	  
	  
Er	  zijn	  dit	  jaar	  geen	  kinderen	  overgeplaatst	  naar	  andere	  instellingen.	  Dit	  tot	  grote	  vreugde	  
van	  Maartje	  en	  de	  staf.	  De	  groep	  heeft	  veel	  baat	  bij	  continuïteit	  en	  is	  hierdoor	  makkelijker	  te	  
handhaven.	  Er	  wonen	  op	  dit	  moment	  18	  kinderen	  in	  Koni.	  En	  er	  zullen	  er	  in	  2018	  nog	  2	  
bijkomen.	  Meer	  uitbreiding	  is	  helaas	  niet	  mogelijk,	  omdat	  het	  handhaven	  van	  de	  groep	  dan	  
te	  risicovol	  zou	  zijn	  voor	  de	  staf.	  Er	  wonen	  op	  dit	  moment	  4	  staf	  leden	  continue	  bij	  de	  
kinderen.	  	  	  	  
	  
In	  2017	  is	  er	  weer	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  buitenactiviteiten	  van	  de	  kinderen.	  Dit	  om	  
de	  motoriek	  van	  de	  kinderen	  te	  verbeteren.	  Fietsen,	  trampolinespringen,	  voetballen	  en	  
cricket	  worden	  dagelijks	  door	  de	  kinderen	  beoefend.	  	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  is	  het	  salaris	  van	  de	  4	  helper-‐vrouwen	  verhoogd.	  De	  helper	  vrouwen	  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.	  Ook	  het	  salaris	  
van	  Chetena	  is	  dit	  jaar	  verhoogd.	  
	  
En	  ook	  de	  teachers	  hebben	  beide	  salarisverhoging	  gekregen.	  Beide	  trekken	  steeds	  meer	  
taken	  naar	  zich	  toe	  en	  verrichten	  erg	  goed	  werk	  in	  Koni.	  	  



Kenia	  
	  
Maartje	  heeft	  zich	  in	  maart	  2017	  ingezet	  voor	  een	  kleine	  stichting	  uit	  Nederland	  die	  zich	  
inzet	  voor	  o.a.	  een	  kleine	  school	  in	  Mombasa.	  Zij	  heeft	  een	  rapport	  uitgebracht	  voor	  de	  
Nederlandse	  stichting	  met	  adviezen	  hoe	  zij	  het	  schooltje	  in	  Kenia	  het	  best	  zou	  kunnen	  
bijstaan.	  De	  Nederlandse	  Stichting	  was	  erg	  blij	  met	  het	  advies	  van	  Maartje	  en	  heeft	  ook	  
stappen	  gezet	  om	  de	  school	  in	  Kenia	  beter	  te	  begeleiden	  in	  de	  toekomst.	  	  
	  
Kidscare	  
	  
Maartje	  was,	  toen	  zij	  in	  maart	  2017	  in	  Kenia	  aan	  het	  werk	  was,	  uitgenodigd	  door	  een	  andere	  
stichting	  uit	  Nederland,	  die	  werkzaam	  is	  in	  Kenia,	  om	  2	  maanden	  te	  komen	  werken	  in	  Kenia.	  
Kidscare	  is	  een	  grote	  Stichting	  die	  zich	  o.a.	  inzet	  voor	  de	  thuiszorg	  van	  kinderen	  met	  een	  
beperking.	  Maartje	  was	  gevraagd	  het	  team	  in	  Kenia,	  dat	  zich	  inzet	  voor	  deze	  doelgroep,	  te	  
begeleiden.	  Maartje	  heeft	  verschillende	  taken	  op	  zich	  genomen	  en	  het	  is	  haar	  erg	  goed	  
bevallen.	  Helaas	  werd	  zij	  na	  een	  korte	  periode	  ziek	  en	  moest	  zij	  het	  project	  staken.	  Hierdoor	  
kon	  zij	  ook	  niet	  meer	  werken	  voor	  kidscare	  in	  november	  2017.	  Hopelijk	  komt	  er	  nog	  een	  
vervolg	  in	  2018.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


