Beleidsplan 2016
Inleiding:
2016 zal in het teken staan van de verdere ontwikkeling en invoering van de in de afgelopen 3 jaar
geïntroduceerde leermethoden. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het verder inrichten van
de verschillende leslokalen. In 2016 zal er gekeken worden of het mogelijk is de Montesorri methode te
introduceren in Koni. Verder zal er aandacht worden besteed aan bijscholing en verbetering van de
positie van de helpervrouwen en de lokale leraressen.
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. Maartje heeft in 2015 Education4all
aangeschaft, maar het blijkt voor veel van de kinderen nog een te grote uitdaging, Koni zal nog even
moeten wachten met deze lesmethode te introduceren.
Wel zal er in 2016 gekeken worden of het haalbaar is, de Montesorri Methode te introduceren in Koni.
Er zal Montesorri materiaal worden aangeschaft, wat gericht is op de doelgroep van Koni. Maartje zal in
Nederland gaan meelopen op verschillende Montessori scholen.
Ook zal Maartje in 2016 Nederland weer begeleiding krijgen van Hedianne Bosch van Leespraat. Om
zich verder te verdiepen in de methode Leespraat en Rekenlijn.
1. Uitbreiding kinderen
In Koni krijgen nu 20 kinderen begeleiding, waarvan er 3 thuis wonen en dagelijks voor begeleiding naar
Koni komen. Er is op dit moment nog plek in Koni voor 3 kinderen, waarschijnlijk zullen deze plekken in
het begin van het jaar opgevuld worden door nieuwe kinderen. Voor de dag besteding is er nog plek
voor 4 kinderen. De dag besteding van deze kinderen is vooral gericht op fysiotherapie en verbetering
van de ADL mogelijkheden van het kind.
2. Keuken herstellen
Aangezien het hout in de keuken tijdens het regenseizoen erg is aangetast, moeten veel van de kastjes
worden vervangen door beter hout. Er zal door een expert gekeken moeten worden, wat er nog meer
vervangen zal moeten worden.
3. Inrichting nieuwe Reiki kamer
In 2015 is er een nieuw klaslokaal bij gebouwd. Dit klas lokaal zal voornamelijk gebruikt worden voor
fysiotherapie en snoezelen. De gehele inrichting zal nog moeten worden aangeschaft en veel
materiaal zal uit Nederland moeten komen, aangezien er in India weinig spullen van goede kwaliteit
te vinden zijn.

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 2016 zal er gekeken moeten worden naar geschikte plekken voor
de aanbouw van de nieuwe slaapvertrekken. Dit wordt echter een lange(re) termijn traject.

5. Sponsor acties
Ook dit jaar zal Maartje en haar familie weer bezig zijn met verschillende sponsor acties. Er is in 2015
een speciaal filmpje gemaakt, wat hiervoor gebruikt voor kan worden. Ze zal hiervoor in 2016 ook weer
vaak in Nederland zijn om op verschillende instellingen en scholen te vertellen over Koni en haar
bezigheden daar.

6. Kinderen uit Japthi.

Een aantal van de kinderen die voorheen in Japthi nog aanwezig waren zijn om verschillende redenen
ergens anders geplaatst of weer opgehaald door familie leden. Maartje vindt het belangrijk om contact
met deze kinderen te behouden, om te zorgen dat de kinderen thuis of in de andere instelling goed
worden verzorgd. Maartje bezoekt deze kinderen dan ook maandelijks om zo zicht te houden op hun
situatie.

