
Jaarverslag Japthi 2015 
Enkele opmerkingen vooraf.  
 
In 2015 is Japthi door gegaan met het uitvoeren van de ontwikkelde doelstellingen die gemaakt zijn in 2014. 
Het zoeken naar de beste behandelmethoden stond in 2015 op een lager niveau, omdat de juiste 
behandelmethodes aanwezig waren. Maartje heeft zich vooral gericht op het verder uitbreiden van de 
individuele behandelplannen van de kinderen. Dit was mede mogelijk, omdat de omgevingsfactoren in Koni 
erg goed waren in 2015.  
 
Ook heeft de board van Manasa Jyothi Trust, in India, in 2015 meer verantwoordelijkheid naar zich toe 
getrokken. Er zijn veel kleine funkties en bijeenkomsten gehouden in Koni door de Board, om op deze manier 
donaties binnen te halen.  
 
De positie van Maartje is in 2015 onveranderd gebleven. Maartje heeft in 2015 weer verschillende cursussen 
en bijscholing gevolgd in Nederland en in India.  
Ook is Maartje ( en haar ouders) weer actief betrokken geweest bij verschillende sponsoracties in Nederland 
en in Mumbai, dvm het geven van lezingen en voorlichting over Stichting Japthi. 
 
De doelen voor 2015 waren: 
 

1. Intensivering van de 1 op 1 behandelingen van de kinderen. 
2. Koni op niveau brengen 
3. Aanbouw klaslokaal 
4. Trainen plaatselijke helpervrouwen, teachers en ouders van de kinderen. 
5. 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.  
 
Dit doel werd in 2014 voortgezet en hebben we ook weer meegenomen naar 2015. In het begin van 2015 is 
Maartje opzoek gegaan naar vrijwilligers die ervaringen hadden met de doelgroep van Koni. Maartje is vooral 
opzoek gegaan naar logopedisten en ergotherapeuten. Dit is gelukt. In 2015 heeft Maartje eigenlijk alleen 
maar gewerkt met logopedisten en ergotherapeuten. Dit heeft de kwaliteit van zorg in Koni heel veel goeds 
gedaan. Door kennisoverdracht van de verschillende vrijwilligers en veel brainstorm sessies met Maartje en 
de staf van Koni kon er in 2015 veel verwerkelijkt worden op individueel niveau van de kinderen. Aan het 
einde van 2015 kreeg Maartje begeleiding van een vrijwilliger die gespecialiseerd is in de Montessori 
methode. Er is veel overlegd en er is en een begin gemaakt voor een nieuwe methode in Koni. Dit zal de 
aankomende jaren worden uitgewerkt door Maartje de staf.  
 
2. Koni gebouw weer op niveau brengen / aanbreng voor de 2 klaslokaaltjes realiseren  
 
In 2015 is Konie aan de buitenkant flink opgeknapt. De lekkages in de verschillende lokalen zijn gerepareerd 
en de kapotte pijpleidingen zijn hersteld. De keuken is helaas in zeer slechte staat en zal in 2016 deels 
vervangen moeten worden.  
 
De badkamers zijn hersteld en er is een nieuwe badkamer aangelegd. Dit was hard nodig aangezien de 
meisjes een aparte badkamer nodig hebben.  
 
In januari 2015 is men begonnen met de aanbouw van een groot nieuw klaslokaal. En het lokaal wordt sinds 
een maand gebruikt. De inrichting is nog niet geheel af, maar daar zal in 2016 meer aandacht aan worden 
besteed.  



.  
3. Trainen plaatselijke helpsters en trainsters intensiveren voor een adequate overdracht  
 
In 2015 hebben we heel goed samen kunnen werken met de lokale leraressen, helaas is en van de twee in 
februari 2016 uitgehuwelijkt en zal zij in januari 2016 voor het laatst  in Japthi aanwezig zijn. Er wordt op dit 
moment druk gezocht naar een vervanger.  
 
Update overige doelen 2015 
 

 Sinds April 2015 komen er 3 kinderen dagelijks naar Koni voor fysiotherapie. Deze kinderen zijn nog 
onder de 4 jaar en kunnen nog niet full time in Koni wonen. De ouders komen dagelijks met de 
kinderen van ver. De therapie wordt gegeven door de ergotherapeuten en de lokale lerares, onder 
begeleiding van Maartje.  

 In 2015 is er veel aandacht besteed aan de buitenactiviteiten van de kinderen. Dit om de motoriek 
van de kinderen te verbeteren. Fietsen, trampoline springen, voetballen en cricket worden dagelijks 
door de kinderen beoefend.  

 Ook dit jaar is het salaris van de 4 helpervrouwen 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.  

 


