Jaarverslag Japthi 2014
Enkele opmerkingen vooraf.
2014 Was opnieuw een speciaal jaar. Zo veranderde het klimaat van Japthi van een oriënterende
organisatie in een meer concreet uitvoerende organisatie van de daarvoor ontwikkelde doelstellingen.
Gedurende al de jaren was het vooral zoeken naar de beste behandelmethoden en voornamelijk
zorgbieden aan de kinderen. In 2014 slaagde Maartje er in om de juiste leer methoden verder te
introduceren en implementeren zoals hierna zal worden beschreven.
Ook was 2014 het jaar waarin de gemeenschap van Kundapura onder aanvoering van de Board steeds
meer ve rantwoordelijkheid namen voor Koni en de relevante buitenwereld van Kundapura en omgeving
steeds meer belangstelling toonde.
Positie van Maartje:
Gedurende zes jaar was Maartje min of meer als vrijwilligster actief in Japthi en later Koni op basis van
kostenvergoeding. Dit was niet langer verantwoord om diverse redenen.
Daarom heeft het Bestuur van de Stichting in december 2013 besloten om Maartje per februari 2013
een dienstverband aan te bieden. Maartje is dus nu in dienst van de Stichting. Dit heeft uiteraard
gevolgen voor de wijze waarop zij haar werk verricht. De Nederlandse regelgeving vergt in deze situatie
dat zij haar werkzaamheden zowel in Koni als in Nederland uitvoert.
In Nederland doet zij dat door middel van bijscholing, verdere ontwikkeling van leer methoden,
operationele vertaling van de leermethoden naar de Indiase situatie en tenslotte doet zij veel aan
sponsoractiviteiten zoals het geven van lezingen etc.etc.
Dan nu meer concreet de uitvoering van het beleidsplan 2014:
In het beleidsplan van stichting Japthi in 2014 waren dit de doelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Intensivering 1-op-1 behandeling van de kinderen in Koni;
Koni gebouw weer op niveau brengen;
Aanbouw 2 leslokaaltjes realiseren;
Trainen plaatselijke helpsters en trainsters intensiveren voor een adequate overdracht;
Plan voor vrijwilligers optimaliseren.

1. Intensivering 1-op-1 behandeling van de kinderen in Koni / plan voor vrijwilligers
optimaliseren
Hiermee werd al in 2013 een begin gemaakt nadat Heidi van Ginkel in Koni de lesmethoden Leespraat
en Rekenlijn had geïntroduceerd. Dit was het begin naar de volgende stap in Koni: het verwezenlijken
van een speciale school, gericht op de individuele groei van elk kind in Koni.

Omdat in Koni een tehuis is voor alle kinderen met een beperking, zitten de kinderen in verschillende
leeftijdsfases en kampen ze met verschillende beperkingen. Er zijn te weinig leerkrachten en er is te
weinig ruimte om voor elk kind (of groepje kinderen) begeleiding op maat te bieden. De kinderen krijgen
daarom klassikaal les aangevuld met 1-op-1 begeleiding.
Het uitgangspunt van de stichting is altijd geweest om de kinderen te leren communiceren, op welke
manier dan ook. Want als een kind een stem heeft (of een gebaar of iets anders), kan het aangeven wat
hij of zij prettig vindt of onprettig vindt. Dit was een belangrijk doel voor 2014. Via Leespraat was dit een
manier voor de meeste van de kinderen. Maar in Koni wonen ook kinderen waarvoor Leespraat niet
geschikt is. Daarom heeft Maartje een oproep gedaan voor vrijwilligers met een logopedie achtergrond.
Samen met de vrijwilligers heeft Maartje het afgelopen jaar een picto systeem ontwikkeld voor de
kinderen. Het systeem begint nu te werken de kinderen hebben er baat bij.
Aangezien elk kind in Koni specifieke aandacht nodig heeft, vereist dit veel kennis van de staf om de
kinderen goed te begeleiden. Aangezien de lokale staf in Koni geen opleiding heeft (gezien hun afkomst
en achtergrond is dit niet mogelijk) leidt Maartje de staf op in het begeleiden van de kinderen in 1-op-1.
Het begeleiden van de staf is een continu proces en zal zich steeds verder uit breiden. Het belangrijkste
is dat alle staf in Koni op dezelfde manier werkt en dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Maartje
krijgt naast haar zelfstudie van de verschillende lesmethodes, ook begeleiding van Hedianne Bosch en
Heidi van Ginkel in Nederland.
Naast de lokale staf (2 leraressen en 4 helpervrouwen) zijn er in Koni ook altijd 2 buitenlandse
vrijwilligers aanwezig. Mede dankzij Heidi en Hedianne (van Leespraat) en door verschillende oproepen
te plaatsen op Hogescholen, is niet alleen het aanbod van vrijwilligers gestegen maar ook het
opleidingsniveau. Een vrijwilliger die nu in Koni wil komen werken, moet minstens 3 jaar werkervaring
hebben met de doelgroep en ouder zijn dan 23 jaar, en daarnaast een studie hebben afgerond. Sinds dit
is geïntroduceerd zijn de vrijwilligers nu een ware aanwinst voor Koni en kan er samen met Maartje
gekeken worden naar nieuwe doelen. Ook kost het Maartje nu minder tijd om de vrijwilligers te
begeleiden, zodat er meer gewerkt kan worden aan de opbouw.
2. Koni gebouw weer op niveau brengen / aanbreng voor de 2 klaslokaaltjes realiseren
Ook dit jaar kampte het zuiden van India met heftige regenval in het regenseizoen. Dit leidde tot veel
lekkages in Koni. Er is gekozen voor een structurele oplossing: een volledige overkapping van de
slaapvertrekken van de kinderen. Bijkomend voordeel is dat hier ook de kleren van de kinderen kunnen
drogen.
Door de bouw van de extra klaslokalen, is er meer ruimte voor de individuele begeleiding van de
kinderen. Dit heeft veel rust en orde. Daarnaast is het kantoor gescheiden van de klaslokalen, waardoor
bezoekers niet meer de les verstoren, maar apart kunnen zitten in het kantoortje.
Helaas is de aanbouw van de nieuwe gebouwen niet geheel goed gegaan, en lekt het nu weer in
sommige klaslokalen tijdens het regenseizoen.

De overkapping voor de rolstoelen en fietsen is een uitkomst. Meer ruimte voor fietsen en rolstoelen
om droog te staan en beter beschermd tegen het weer.
3. Trainen plaatselijke helpsters en trainsters intensiveren voor een adequate overdracht
Helaas is een van de lokale leraressen weer vertrokken na pas een aantal maanden in Koni te hebben
gewerkt. Ze mocht van haar schoonfamilie niet meer werken in een omgeving waar kinderen een
beperking hebben. Gelukkig is er sinds twee maanden weer een nieuwe lerares aan de slag. Zij wordt nu
begeleid door Maartje. Omdat de lokale leraressen komen van arme gezinnen, hebben ze vaak geen
opleiding gehad. Ook verstaan ze geen Engels, waardoor de communicatie alleen mogelijk is via Maartje
en niet via de vrijwilligers. Voor de kinderen is het heel goed om te werken met lokale leraressen,
aangezien zij de taal van de kinderen spreken. De staf krijgt begeleiding in het aanleren van gebarentaal
en het werken met picto’s. Dit is voor de vrijwilligers heel vanzelfsprekend, voor de lokale staf vereist dit
veel geduld en begrip omdat dit nieuw voor hen is.
Update overige doelen 2014








Veel aandacht en tijd voor de buitenactiviteiten van de kinderen (o.a. een nieuwe zandbak en
een trampoline). Veel van de kinderen hebben leren fietsen en mede hierdoor zijn de kinderen
motorisch erg vooruit gegaan. Ook is er een hometrainer aangeschaft, zodat de kinderen in het
regenseizoen kunnen blijven bewegen.
Ook dit jaar heeft Koni weer veel aanmeldingen gehad van nieuwe kinderen. Helaas was het niet
mogelijk elk kind aan te nemen. Veel van de kinderen waren ouder dan 10 jaar en hebben
daardoor vaak al heel veel meegemaakt. Het is dan moeilijk om de kinderen in de groep op te
nemen. De groep bestaat nu uit kleinere kinderen onder de 10, de sfeer is goed en er is weinig
agressiviteit. Daarom is er in Koni alleen plek voor kinderen onder de 10, die redelijk kunnen
lopen en zelfstandig zijn.
Omdat er nu 18 kinderen in Koni wonen, was het nodig nog een extra helpervrouw aan te
nemen. De salarissen van de helpervrouwen waren relatief laag voor het zware werk wat ze
doen. De helpervrouwen, werken 7 dagen in de week en gaan maar 1 keer per maand 1 dag
naar huis. Door de stichting is het salaris aangevuld tot een redelijk salaris.
Aangezien Koni steeds bekender wordt, zijn er andere speciale scholen in 2014 langs geweest
om het lessysteem te bekijken. Het is helaas nog niet gelukt om met andere scholen samen te
werken, omdat ze zich afzijdig houden.

