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Beleidsplan Koni 2017, India.
Waar gaan we ons in 2017 vooral mee bezig houden.
Een aantal van de doelen van 2016 zijn nog niet behaald
en zullen worden meegenomen in de doelen van 2017.
Algemeen:
Het jaar 2017 zal in het teken staan van de verdere
ontwikkeling en invoering van de in de afgelopen 3 jaar
geïntroduceerde leermethodes. Naast de methodes
Leespraat, rekenlijn, Rekenvoorbereiding en de Early
Interventions is er dit jaar ook gekeken of de Montessori
methode zou kunnen werken in Koni. Uiteindelijk is
gebleken dat het te ingewikkeld was om te introduceren,
aangezien er geen leerkrachten aanwezig waren om
deze methode te introduceren, laat staan verder in te
voeren. 2017 Zal dus wat het onderwijs betreft sterk in
het teken staan van het bestendigen van de methodes
Leespraat, rekenlijn en Early interventions.
Zelfstandigheid van de Leerkrachten:
In 2017 zal vooral ook verder gewerkt worden aan het
zelfstandig functioneren van Koni, zonder Maartje’s
constante aanwezigheid. Dat betekent dat de
leerkrachten en de Staf meer zelfstandig zullen gaan
werken en meer taken op zich zullen gaan nemen. De

laatste paar jaar is Maartje al bezig geweest met het
zelfstandig opleiden van de leerkrachten, zodat als
Maartje niet aanwezig is, Koni nog steeds goed
functioneert.
Maartje is over dit voornemen optimistisch gestemd
omdat er op dit moment twee sterke leerkrachten
aanwezig zijn en de verwachting redelijk gegrond is dat
die nog een langere tijd zullen KUNNEN blijven.
Tot nu toe is dat toch steeds een risicofactor geweest.
De klaslokalen:
De klaslokalen zijn verder ingericht en er is een extra
klaslokaal bij gekomen. Dit klaslokaal zal vooral
worden gebruikt als een snoezel-ruimte voor de
kinderen. Er zal hier met de kinderen op sensomotorisch
gebied gewerkt gaan worden.
Daarnaast is er de mogelijkheid om in dit lokaal te
werken met lichaamsgerichte therapieën zoals o.a.
massage.
Het gebouw Koni:
De keuken zal in 2017 gedeeltelijk moeten worden
vernieuwd. Aangezien deze is aangetast door
waterschade.
Ook willen we de buitenspeelplaats uitbreiden
aangezien er nu niet genoeg gelegenheid is voor de
jongens om te fietsen. Daarnaast worden de kinderen

steeds groter en zullen ze meer plek nodig hebben om
zich vrij te kunnen bewegen.
De buitenkant van Koni, zal opnieuw moeten worden
geschilderd. Het is 3 jaar geleden gebeurd, maar het
regenseizoen heeft flinke waterschade achtergelaten.
Vooral aan de buitenkant. Ook zal er gekeken moeten
worden naar waterschade in het nieuwe klaslokaal.
Aangezien het niet helemaal op de juiste wijze is
aangebouwd, komt er tijdens een flinke regenbui, veel
water naar beneden bij de muur. Het alsnog aanbrengen
van een deugdelijke isolatie is dus een must.
Uitbreiding slaapvertrekken kinderen.
Voor de kinderen en de helpervrouwen is er op dit
moment te weinig geschikte 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 2017 zal er gekeken moeten
worden naar geschikte plekken voor de aanbouw van de
nieuwe slaapvertrekken. Dit wordt echter een lange(re)
termijn traject.
Onderzoek naar mogelijke uitbreiding activiteiten c.q.
andere projecten van Stichting Japthi, o.a. in Kenia.

Na 10 jaar werken in India heeft Maartje besloten om
haar kennis en ervaringen ook te willen delen op andere
plekken van de wereld. Ze is benaderd door een
Stichting uit Nederland (Dutch for Down), die een
school in Kenia sponseren. In deze school wonen 52
gehandicapte kinderen. Er zijn op de school nog maar
weinig voorzieningen aanwezig en ze hebben dringend
hulp nodig hoe ze de kinderen zo goed mogelijk kunnen
begeleiden.
Maartje zal in maart naar Kenia vertrekken voor een
maand en kijken wat ze voor deze school kan
betekenen. Het draaiboek wat ze voor Koni, India, heeft
gebruikt, zal waarschijnlijk deels ook in Kenia
toepasbaar kunnen zijn. Mocht het goed uitpakken in
maart, dan wil Maartje in de zomer van 2017 nog een
keer naar Kenia vertrekken om de school en de staf daar
verder te begeleiden bij het opzetten van bv. een
dagprograqmma – in al zijn facetten - voor de kinderen.
In de ideale situatie zou de Stichting Japthi graag
meerdere projecten, die betrekking hebben op tehuizen
voor kinderen met een beperking, over de wereld willen
gaan begeleiden.
Onder begeleiding verstaat Stichting Japthi:
-   Het maken van een projectplan
-   Het opleiden van de staf.
-   Het maken van een gepast dagprogramma.
-   Uitleg geven over het belang van goede
vrijwilligers en hoe deze te vinden en op te leiden.

-   De financiering van het tehuis.
-   Hoe kan je donaties binnenhalen.
Kortom, Stichting Japthi, wil projecten gaan begeleiden,
zodat zij een goede fundering hebben voor de toekomst
van de kinderen en het tehuis zelf.
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