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Go Nieuws is een gratis uitgave van de SGO en verschijnt elk kwartaal. Dit is jaargang 20 nummer 3. De SGO
(Stichting Gehandicapten Overbetuwe) is een gespreks– en overlegpartner voor mensen met een handicap in de
gemeente Overbetuwe, een gemeente met 11 dorpskernen. Het platform wijst de gemeente, organisaties en
instellingen op zaken die de integratie van gehandicapten in de samenleving belemmeren. Uitgangspunt is dat
iedereen volwaardig aan het maatschappelijk leven deel moet kunnen nemen.

Secretariaat SGO
Ton Overkamp
Zülpichhof 6
6662 CC Elst (Gld)

T: 0481-37 60 40
E: secretaris@sgo-overbetuwe.nl
I: www.sgo-overbetuwe.nl
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Joop

Toen ik bij opa binnen
wandelde zat hij
“opgeprikt” in zijn stoeltje
voor het raam. Hij zegt: “ik
ga vandaag op stap naar
de Huishoudbeurs in de
RAI in Amsterdam”.
Opa, waarvan betaal je
dat? En hoe kom je daar?
Opa zegt dat hij in een
brochure heeft gelezen dat
je met de Gelrepas tegen
gereduceerde prijs met de
Betuwe-expres daarheen
kunt reizen. Ik moet opa
toch een beetje
teleurstellen. Heb jij dan
een voucher voor dat
reisje?
De Gelrepas werkt met
vouchers. Bovendien kun
je alleen met één van vier
bussen mee. En, je moet
het vooraf regelen! Weet je
dan hoe dat moet? Opa
trekt zijn schouders op.
Verwijt mij dat ik alles te
moeilijk maak. Hoe het
dan wel moet?

Huishoudbeurs

We zoeken het op.
Voor wie is de Gelrepas
eigenlijk bestemd.
Voor mensen met een
beperkt inkomen en/of
mensen met een
beperking.
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Zij kunnen met korting
gebruik maken van de
schouwburg. Een
voorstelling, die “normaal”
€ 40,- kost, bezoek je met
laten we zeggen 25%
korting. Maar dan nog
kost het de cliënt € 30,-.
En de (beperkte) burger
moet juist zuinig met zijn
geld omspringen. Opa
denkt dat hij toch maar
niet naar Amsterdam gaat.
Blijft toch de vraag “Gaat
het om de centen of om de
cliënten”.
O ja, roept hij mij na als ik
naar buiten loop. De
gemeente wil toch een
veilige gemeente zijn?
Geldt dat ook voor die
rotgootjes in de
Dorpsstraat? Snel zeg ik
dat die gootjes worden
verbeterd met het Wmomiljoen, dat de gemeente
nog in reserve heeft staan.
Oh, zegt opa, dat dacht ik
al want er wordt nu al in de
Dorpsstraat gegraven. Je
vraagt je alleen af waarom
ze niet aan het begin
beginnen.

Samenwerking Ieder(in) en
Patiëntenfederatie

ParkinsonNet
Het ParkinsonNet
magazine 2018 is nu
gratis te bestellen!

Sinds de hervormingen in de zorg, is het voor de
stakeholders van Ieder(in) en Patiëntenfederatie
niet altijd duidelijk hoe de beide organisaties zich
tot elkaar verhouden en met welke
beleidsterreinen zij zich afzonderlijk en
gezamenlijk bezighouden. Recent hebben de
besturen van Ieder(in) en de Patiëntenfederatie
daarom een
convenant
met nieuwe
afspraken
ondertekend.
In de
overeenkomst
staan de accenten van beide organisaties
beschreven:
•De Patiëntenfederatie legt het accent op het
behartigen van de belangen van patiënten,
chronisch zieken, ouderen en zorgverzekerden
met een incidentele zorgvraag, waarbij
betaalbaarheid, keuze en eigen regie voor
mensen belangrijk is.
•Ieder(in) behartigt de belangen van mensen met
een levenslange chronische ziekte, een
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
beperking, en richt zich meer vanuit
mensenrechtenperspectief op het verbeteren van
de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven en
het bevorderen van kansen op volwaardig
meedoen in de samenleving.

Wilt u dit prachtige
blad lezen of een
(extra) kopie bestellen?
Dat kan, want het is nu
online te bekijken en
op aanvraag gratis te
bestellen. Met mooie
reportages, interviews
en portretten. Leg hem
in uw praktijk, op uw
afdeling of gewoon
thuis.
www.parkinsonnet.nl/media/
Parkinson Televisie is te zien op internet
Hét online tv-programma voor, door en met
mensen met Parkinson. De
uitzendingen zitten boordevol
informatie, zijn online te volgen en
altijd bereikbaar. Uitzendingen
www.parkinsontv.nl
Datum, tijd en programma:
23 maart, 11.00 uur: Apathie & Parkinson.
11 april,
11.00 uur. Kom in beweging voor
Parkinson. Wereld
Parkinson Dag.
25 mei,
16.00 uur. Alleenstaand & Parkinson.
22 juni,
16.00 uur. Breintraining & Parkinson.

Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen
Geld terug over het jaar 2017 van de Belastingdienst, het kan nog steeds. Hebt u een handicap of
chronische ziekte? Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten of van andere belastingvoordelen. Doe aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017. U doet dit in het voorjaar van
2018.
Zorgkosten
Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg,
hulpmiddelen en voorzieningen? Dan komt u
vrijwel zeker in aanmerking voor de aftrek
van zorgkosten.
Andere belastingvoordelen
Bijvoorbeeld de aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
van 21 jaar en ouder die in een instelling wonen. Jonggehandicaptenkorting. Aftrek van premies voor
lijfrenten voor een gehandicapt (klein)kind. En extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap. Kijk op: meerkosten.nl
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Lidy is getrouwd met Gerrit Jan. Samen hebben ze vier kinderen. De oudste zoon (23) is inmiddels
het huis uit. De twee andere zonen (21 en 18) wonen nog thuis, evenals de jongste dochter, Yasmine
(16). Yasmine is bekend met het syndroom van Albright.
Hoe kan een gezinsleven eruit zien als er een van de gezinsleden een handicap heeft? Lidy zal in
haar column diverse onderwerpen belichten.
Als ik dit zit te typen, is het
mijn verjaardag. Normaliter
vieren wij verjaardagen niet
echt uitbundig, alleen als het
een rond getal is. Dat is dit
jaar niet het geval, dus ik was
van plan om weinig aandacht
aan mijn verjaardag te besteden; de schilder en mijn hulp
zouden komen. Maar toen
vertelde Yasmine verbolgen
dat ze niet van plan was om
op mijn verjaardag naar de
BSO te gaan. Ze wilde gewoon
na school naar huis komen
om met mij thee te drinken en
een taartje te eten. En hoewel
ze de BSO
leuk vindt,
was ze hier
heel duidelijk
in. Dus, zo
gezegd zo
gedaan, ik
heb Yasmine afgemeld en na
school hebben we wat gedronken en een taartje gegeten.
Laatst sprak ik een andere
moeder, die ook een kind met
een beperking heeft. Herkenning bij ons beiden, zat in het
feit dat het niet altijd meevalt
om een kind met een beperking groot te brengen en op te
voeden. Ik vertelde tegen haar
dat ik vroeger een echte regelneef was en het liefst alles
onder controle wilde houden.
Maar wat de komst van Yasmine mij gebracht heeft, is te
accepteren, dat wat er is en
wat er komen gaat. Dat plannen heel fijn is, maar dat een
kind met een beperking zijn/
haar eigen ‘Oei, ik groei boekje’ erop na houdt en dat je dat
als ouder maar te accepteren
hebt, of je nou een

controlfreak bent of niet.
Wat Yasmine mij nog meer
gebracht heeft, is kleine dingen
in het leven te zien, te
waarderen en te koesteren. En
dat is precies wat ik bedoelde
met wat ze doet met mijn
verjaardag; hoewel we het niet
groots vieren met gasten, zij er
toch een feestje van weet te
maken door er aandacht aan te
besteden.
Daarom ben ik trots op haar! Op
haar levensvreugde en de
verrassingen die ze mij totaal
onverwacht kan bezorgen. Ik
vertelde u eerder dat Yasmine
een slechte slaper is en dat ze
’s nachts een aantal keren bij
ons komt kijken of wij in ons
bed liggen. Als ze gaat slapen
moet de deur per se een eind
open en deze moet ’s nachts
open blijven staan. En de
muziek moest aan als ze ging
slapen. Eigenlijk was het voor
iedereen niet prettig, dat die
deur zo ver open stond. Hoewel
ik al van alles geprobeerd had,
kreeg ik het niet voor elkaar dat
ze die deur ’s nachts dicht
deed. Ik vermoedde dat ze het
moeilijk vond, of zich onveilig
voelde, om alleen in een kamer
te zijn. Daarom besloten we om
te kijken of we daar met behulp
van EMDR (Eye Movement
Desensitization and

Reprocessing) wat aan konden
doen.
Ik verwachtte er niets van,
omdat het probleem erg
hardnekkig was. Maar ook om
mezelf niet teleur te stellen. Dit
zag ik echt als onze laatste
kans om iets aan dat
slaapprobleem te doen.
Dus zo gezegd zo gedaan. Ik
schreef het verhaal voor de
EMDR therapie. Tijdens de
eerste sessie las ik het verhaal
voor en gaf de psycholoog
Yasmine tikjes op haar
bovenbenen. Het was heftig om
te zien hoe Yasmine op het
verhaal reageerde. We waren er
samen zo’n 20 minuten stil van.
Na een aantal sessies zagen we
de spanning bij Yasmine steeds
verder afnemen. We maakten
samen met de psycholoog
afspraken dat de deur
stapsgewijs steeds verder dicht
zou gaan. We zetten er een veer
op, zodat de deur nu vanzelf
tegen de deurpost aan dicht
gaat. De volgende stap is dat
die echt dicht gaat. Ik heb er
alle vertrouwen in dat dat gaat
lukken. De manier waarop
Yasmine telkens laat zien dat ze
groeit in haar zelfvertrouwen en
zichzelf zo positief ontwikkelt,
vervult me wederom met trots!
En wij als ouders. Wij zijn ook
nooit te oud om te leren…….
Fijne (verjaar)dag.
Groet,
Lidy
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Vergoeding eigen risico chronisch zieken
Je bent chronisch ziek of gehandicapt en hebt
daarom vaak hogere zorgkosten. Vervelend, vindt
de politiek in de gemeente Overbetuwe.
D66, CDA, GL en Burger Belangen Overbetuwe
(BBO) vragen het college van burgemeester en
wethouders onderzoek te doen naar de
mogelijkheid om mensen met een chronische
ziekte of handicap te compenseren door het
eigen risico van hun zorgverzekering (maximaal
385 euro per jaar) te betalen. Daartoe dienden zij
tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie
in, die waarschijnlijk wordt aangenomen omdat er
een meerderheid van de raadsleden nu al heeft
aangegeven 'voor' te zijn.

De vier partijen willen
graag een indicatie
ontvangen van wat de
financiële consequenties
zijn, zodat er een
overwogen besluit kan
worden genomen. De
compensatie moet
beperkt blijven tot
gezinnen met een
inkomen van maximaal
140 procent van het
bijstandsniveau. Tot 2014 konden chronisch
zieken en mensen met een beperking via een
landelijke regel compensatie aanvragen. Sinds
2015 ligt de verantwoordelijkheid voor deze
kwetsbare groep bij gemeenten.

Vrijwilliger van het jaar
Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting van de
gemeente Overbetuwe op 2 januari 2018 is
mevrouw Riekie Brugmans uit Elst uitgeroepen tot
vrijwilliger van het jaar 2017. Riekie Brugmans is
al meer dan 12 jaar vrijwilliger bij het Knooppunt
Mantelzorg. Zij zet zich met hart en ziel in voor de
mantelzorgers in de gemeente Overbetuwe. Zij
beantwoordt de telefoon, verzorgt onder andere
uitnodigingen en maakt daarvoor vele uren.
Iedereen die zich bij het Knooppunt Mantelzorg
meldt, kan bij haar terecht. Riekie Brugmans is
een zeer gewaardeerde vrijwilliger. Met de

jaarlijkse toekenning van de vrijwilligersprijs ‘Het
Toonbeeld’, bestaande uit een award en een
oorkonde, bedankt de gemeente Overbetuwe niet
alleen de winnaar maar alle vrijwilligers in
Overbetuwe voor hun inzet. ‘Het Toonbeeld’ is
vernoemd naar Toon Driessen uit Heteren, een
vrijwilliger in hart en nieren. Deze vrijwilligersprijs
wordt sinds 1992 uitgereikt, eerst in de
gemeente Heteren en sinds 2001 in de gemeente
Overbetuwe aan de vrijwilliger van het jaar. Riekie
is ook bij de SGO actief als vrijwilligster van ons
basisscholenproject.
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In september 2017 heeft u kunnen lezen dat
Frédérique nog een jaartje op de Vlinderboom in
Bemmel zou blijven. Achter die keuze staan we
nog steeds. En toch, langzaam zien we dat ze er
ook wel aan toe is om door te gaan. Ze geeft
regelmatig aan dat ze zin heeft in de middelbare
school. En dat is fijn, want dan is ze er ook echt
aan toe als ze na de zomer doorstroomt.
De gesprekken met school en specialisten zijn
inmiddels achter de rug. Daar waar wij verwacht
hadden dat het advies speciaal voortgezet
onderwijs zou zijn, blijkt dat niet zo. Met het
invoeren van ‘passend onderwijs’ moeten veel
meer kinderen naar regulier onderwijs en worden
de kosten voor speciaal onderwijs zoveel mogelijk
beperkt. Omdat Frédérique op een grens zit (qua
IQ, sociaalemotionele ontwikkeling, etc.), moeten
we toch de stap richting regulier onderwijs gaan
maken. Maar dan wel op haar niveau… En dat is
praktijkonderwijs. Er zullen veel goede scholen
zijn voor praktijkonderwijs, maar helaas zijn ze
niet allemaal geschikt voor Frédérique. Specifieke
ondersteuning, maar ook een hoge mate van
veiligheid en zorg, zijn wel voorwaarden waaraan
de nieuwe school moet voldoen.
Op aanraden van de onderwijsspecialisten zijn wij
op bezoek gegaan bij het Pro College in Bemmel.
Hoewel ik (eerlijk is eerlijk) bijzonder sceptisch en
(ik durf te zeggen) negatief was over
praktijkonderwijs voor Frédérique, was het een
bijzondere kennismaking. Wat een bijzondere
school! Enthousiaste en betrokken leerkrachten,
kleine klassen, sowieso een kleine school en
aandacht voor ieder kind. Kortom: een school
waaraan wij Frédérique de komende jaren wel
durven toevertrouwen.
Stap één naar het voortgezet onderwijs is dus
geregeld. Maar hoe gaat Frédérique daar komen?
Nu gebruikt ze namelijk nog leerlingenvervoer.
Maar omdat het Pro College wordt gezien als een
reguliere school, gaat de overheid er vanuit dat
Frédérique zelfstandig van en naar school kan
reizen. Vanwege een aantal redenen is dat (nu
nog) niet mogelijk. Om te kijken wat er wel
mogelijk is, heb ik een afspraak gepland met de
gemeente. Het gesprek is de basis geweest voor
het artikel over leerlingenvervoer naar voortgezet
onderwijs dat elders in dit blad staat.
Voor ons komt het erop neer dat we een aantal
dingen moeten regelen:
•
Een verklaring van de onderwijsspecialisten
waarom Frédérique naar het Pro College in
Bemmel zou moeten gaan. Er zit immers
een praktijkonderwijsschool in Arnhem
Zuid. De afstand tot de school in Bemmel is

9,7 km. Tot de school in Arnhem is het
slechts 4,3 km. Dit betekent dat de
gemeente, mits Frédérique aan de andere
voorwaarden voor vervoer voldoet, recht
zou hebben op leerlingenvervoer naar
Arnhem Zuid. Om dan toch in Bemmel te
komen, moet een onderwijsspecialist
verklaren waarom de dichtstbijzijnde school
niet of minder geschikt is en de verder weg
gelegen school juist wel geschikt is.
•
Een verklaring van een arts (dit mag niet
onze huisarts zijn) waarin wordt uitgelegd
welke beperkingen Frédérique heeft en
waarom deze haar beperken bij a) het
fietsen en b) zelfstandig reizen. Deze
verklaring moet een aantal vragen
beantwoorden (zie het artikel).
In ons geval hebben wij dus onderwijsspecialisten
gevraagd ons een brief te sturen met een
onderbouwing van de schoolkeuze. Voor de
verklaring van een arts gaan wij naar de vaste
revalidatiearts die Frédérique heeft vanuit de St.
Maartenskliniek. Zij kan de verklaring geven
omtrent de gezondheid van Frédérique en de
wijze waarop haar beperkingen het zelfstandig
reizen in de weg zitten.
Als we deze verklaringen hebben dan kunnen we
dit – samen met een aanvraagformulier – naar de
gemeente sturen. Zij beoordelen dan of
Frédérique aan alle voorwaarden voldoet. Zo ja,
dan wordt er leerlingenvervoer toegewezen. Zo
niet, dan gaan we weer in gesprek om te kijken
wat dan de mogelijkheden zijn.
Dit speelt zich de komende maanden verder af.
De aanvraag moet voor 1 juni bij de gemeente
ingediend zijn, en dan heeft de gemeente 8
weken de tijd om een besluit te nemen. Dit zal
dus nog even duren. We vertrouwen dat we
samen met de gemeente tot een goede oplossing
zullen komen! In de loop van Fréderiques tijd op
het Pro College willen we dan het zelfstandig
reizen gaan aanleren. Ook hiervoor heeft de
gemeente diverse programma’s en
mogelijkheden. Dat
moet dus zeker gaan
lukken. Maar net als
bij alles in haar
leven: pas als
Frédérique er klaar
voor is. En dat geeft
ze, net als de wens
om naar de
middelbare school te
gaan, vast en zeker
zelf wel aan!
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Leerlingenvervoer en de middelbare school
Gaat uw kind naar het voortgezet (middelbaar)
onderwijs? En kan uw kind vanwege zijn
beperking(en) niet zelf fietsen of met openbaar
vervoer naar school? Misschien kan de gemeente
helpen.

Wat is leerlingenvervoer?
Leerlingenvervoer is een vergoeding van de
reiskosten naar school zoals een fietsvergoeding
of vergoeding voor openbaarvervoer. In veel
situaties regelt de gemeente taxivervoer. Het is
bedoeld voor leerlingen die vanwege hun
beperking(en) niet zelfstandig naar school
kunnen reizen of omdat de afstand naar school te
groot is.

Niet voor alle kinderen is het mogelijk om zelf
naar school te reizen. De meeste leerlingen gaan
met de fiets of met de bus naar de middelbare
school. Maar wat als uw kind dit niet kan? De
gemeente kan hierin ondersteunen met
leerlingenvervoer.

Hoe vraag ik leerlingenvervoer aan?
Vul het aanvraagformulier leerlingenvervoer
in.
•
Laat door de school de schoolverklaring
invullen.
•
Inschrijving van de school.
•
Medisch onafhankelijk advies.
•

Wat heb ik nodig om leerlingenvervoer aan te
vragen?
Een medische verklaring van een arts of
specialist waarin staat omschreven:
•
Door welke handicap en als gevolg daarvan
welke beperking(en) het komt dat de
leerling niet zelfstandig kan reizen met de
fiets en openbaar vervoer.
•
Hoe de handicap en de beperking(en) het
zelfstandig reizen met fiets of openbaar
vervoer belemmeren.
•
Waarom er begeleiding nodig is tijdens het
reizen; of
•
Waarom er niet zonder begeleiding gereisd
kan worden.
•
Of de leerling vanwege de beperking(en)
alleen kan reizen met begeleiding per fiets
of openbaar vervoer; of
•
Dat de leerling helemaal niet kan reizen per
fiets of openbaar vervoer, ook niet onder
begeleiding.

Soorten vergoeding
Uw kind kan niet zelf met de fiets of openbaar
vervoer naar school reizen. De gemeente kijkt
naar andere mogelijkheden:

Belangrijk: de medische verklaring(en) mogen
niet ouder dan 2 jaar zijn en niet afkomstig van
een huisarts.
Dichtstbijzijnde school
Verder wordt er alleen een vergoeding afgegeven
naar de dichtstbijzijnde school van de gekozen
leerrichting.
Zit de dichterbij gelegen school vol? En wordt uw
kind niet aangenomen? Dan geeft de school hier
een verklaring van af. Er kan een vergoeding
worden gegeven voor een verder weg gelegen
school.
Verder weg gelegen school
Kiest u voor een andere school die verder weg
ligt? Dan vult u de aanvraag aan met een
verklaring waarin staat waarom u voor deze
school kiest. Deze verklaring kan eventueel ook
door een onderwijsspecialist worden afgegeven.
8

Manier van reizen

Soort vergoeding

Fietsen onder begeleiding

Fietsvergoeding voor uw
kind en begeleider van
negen cent per kilometer.

Reizen met openbaar
vervoer onder begeleiding

Vergoeding voor de reiskosten voor uw kind en
een begeleider gebaseerd op de goedkoopste manier van reizen
met openbaar vervoer.

Brengen of laten brengen met de auto

Kilometervergoeding
voor de auto is 37 cent
per kilometer.

Taxi vervoer (taxibus)

De gemeente organiseert en betaalt de taxi.

- Leerlingenvervoer en de middelbare schoolDe gemeente heeft een aantal programma’s
beschikbaar om te bevorderen dat kinderen
zelfstandig leren reizen met het openbaar
vervoer.

Als je tijdens een reis niet meer weet wat je moet
doen, kun je met de hulpknop de hulplijn bellen
die je weer verder op weg helpt. Ook kan een
ouder of begeleider zien waar je bent en of de reis
goed gaat.

Samen reizen met
Buzz Buddy

Met ‘Samen reizen met’ wordt gebruik gemaakt
van begeleiders die het kind helpen bij het
zelfstandig leren reizen met het openbaar
vervoer. Tussen ouders, het kind en begeleiders
worden afspraken gemaakt. Belangrijk is dat het
kind zoveel zelfvertrouwen krijgt dat hij/zij na het
traject op een veilige manier zelf kan reizen. De
begeleider gaat samen met het kind op stap. In
kleine stapjes wordt uitgelegd hoe je moet reizen
en dit ga je samen oefenen. Net zo lang totdat het
kind dit zelf op een veilige manier kan.

De Buzz Buddy is een klein apparaatje dat je
helpt met reizen. Het geeft instructies tijdens het
reizen. En gaat het een keer niet goed? Dan zijn
er verschillende mogelijkheden om je extra te
ondersteunen. Ook kan een ouder of begeleider
zien waar je bent. Als je belt dan weet de ander
precies waar je bent en helpt je verder. Verder
heeft de Buzz Buddy een hulpknop. Er wordt
uitleg gegeven wat je moet doen. De Buzz Buddy
is eenvoudig in gebruik. Heeft uw kind nog een
klein beetje hulp nodig bij het reizen? Dan is de
Buzz Buddy een goed middel.

GoOV app
De GoOV app is een
applicatie (app) op een
smartphone voor
iedereen die moeite heeft
met zelfstandig reizen. De app begeleidt je tijdens
het reizen met het openbaar vervoer. Veder is de
app eenvoudig te gebruiken. Het begeleidt je van
deur tot deur. Dus tijdens looproutes, bij
bushaltes en op stations.
Met altijd actuele reisinformatie geeft de GoOV
app aan hoe laat de bus of trein komt, waar en
wanneer er moet worden overgestapt en bij welke
halte of station er moet worden uitgestapt.

Persoonlijk gesprek met gemeente
De gemeente is altijd bereid om met ouder(s)/
verzorger(s) in gesprek te gaan. Samen kunt u de
mogelijkheden voor uw kind en uw specifieke
situatie bespreken. U kunt de gemeente bellen of
mailen.
Telefoonnummer: (0481) 14 0481
E-mailadres: leerlingenvervoer@overbetuwe.nl
Gaat uw kind naar een andere school? En kan uw
kind niet zelf fietsen of met openbaar vervoer
reizen? Of is de afstand te groot naar school?
Vraag de gemeente naar de mogelijkheden.

Mensen met arbeidsbeperking zijn totaal vergeten groep
De situatie voor mensen met een arbeidsbeperking is uitzichtloos, concludeert dagblad Trouw.
“Dit is zeer verontrustend en teleurstellend”,
reageert Illya Soffer, directeur van Ieder(in). “Er
ontstaat een totaal vergeten groep.”
De moed is velen inmiddels in de schoenen gezakt. Bijna 60 procent van de ondervraagden
denkt nooit meer een betaalde baan te vinden,
zo lieten zij de Inspectie SZW weten.
Soffer: “Dat is onthutsend veel.” Ze noemt de
hulp die deze mensen krijgen mager. Uit het rapport blijkt dat meer dan de helft van de arbeidsbeperkten die in 2014 op een wachtlijst stonden, het laatste halfjaar geen contact had met
het UWV of de gemeente.
Bron: Trouw

Na twee jaar zoeken heeft 80 procent van mensen met een arbeidsbeperking die op de wachtlijst stonden voor de sociale werkplaats, nog
steeds geen werk. Van de mensen die wel werken, doet de helft dat met behoud van uitkering.
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Sportief bezig
Mini Stevensloop

RaceRunning Cup 2018

Op zondag 18 maart is er weer een
Mini Stevensloop voor kinderen.
Net als vorig jaar kunnen ook
kinderen met een beperking
deelnemen. De precieze informatie staat vanaf 2
februari op de Stevensloop website. De kinderen
lopen in hun eigen groep, de verschillende starts
zijn tussen 10.00 en 12.00 uur op Plein 1944
waar ook de finish is.
www.unieksporten.nl/gelderland-sportonbeperkt/agenda/8823/mini-stevensloop-2018

Op zaterdag 14 april 2018 organiseert
RaceRunning Nederland in samenwerking met AV
Cifla de NSGK RaceRunning Cup in Nijmegen.
Wat is RaceRunning?

Golftoernooi de Batouwe
Op zaterdag 26 mei
2018 organiseert
Stichting BMVG voor
de vijfde keer het
BMVG Golftoernooi op
Golfcentrum de
Batouwe in Zoelen.

Een RaceRunner is een soort driewielfiets zonder
pedalen en met een borststeun. Kinderen kunnen
zich hiermee voortbewegen door te lopen of te
rennen. De RaceRunner is geschikt voor kinderen
en jongeren (of volwassenen) met een
lichamelijke beperking (zoals bijvoorbeeld
cerebrale parese, spina bifida of andere
syndromen) die in het dagelijks leven een rollator
of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. Voor
deze groep (ernstig beperkte) kinderen is dit in
sommige gevallen één van de weinige
mogelijkheden om aan sport te doen. Vaak is hun
handfunctie zo ernstig aangedaan dat zij
bijvoorbeeld geen rolstoelsporten kunnen
beoefenen. Meer informatie op de website van
RaceRunning: www.racerunning.nl

DFS Rolstoelhandbal
Elke maandagavond in sportzaal de
Salamander in de Schuytgraaf,
Arnhem Zuid is er een training
rolstoelhandbal van 20.30 - 21.30 uur.
Toegankelijk voor
iedereen, dus ook
voor mensen
zonder lichamelijke
beperking. Er wordt
in gemengde teams
gespeeld: 5 spelers
en 1 keeper.
Kom vrijblijvend
kennismaken, er
zijn sportrolstoelen aanwezig.
Voor informatie en/of aanmelden graag een mail:
marianneabbenhuis@hotmail.com
Foto: John Voermans

Het doel van dit evenement is het delen van
sportvreugde tussen valide golfers en golfers met
een fysieke beperking.
Locatie: Golfcentrum De Batouwe, Zoelen
Contact: secretariaat@bmvg.nl
Voor het complete programma zie: www.bmvg.nl
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Wandelen met een beperking
Wilt u weten welke wandelpaden toegankelijk
zijn? Groen & Handicap heeft een speciale
website gemaakt met meer dan 150
toegankelijke wandelroutes. Er staan ook enkele
routes in de regio Arnhem/Nijmegen op. Het
rondje Strandpark Slijk Ewijk is aangemeld.

Toegankelijk Rondje Strandpark Ewijk
Dit rondje van 5 km is per rolstoel en scootmobiel
prima te doen, grotendeels verharde, brede
paden. En de Pannenkoekenbakker beschikt over
een rolstoeltoilet. Daar tegenover is een handige
vissteiger vlakbij het pad (klein stukje gras).
Wandelt u graag?
Wilt u de toegankelijkheid van wandelroutes
inventariseren? Dan is Kenniscentrum Groen &
Handicap op zoek naar u! Kijk op de site. Of neem
contact met de SGO op.
www.wandelenmeteenbeperking.nl
secretaris@sgo-overbetuwe.nl

Park Lingezegen
Binnenkort komt de
recreatiekaart 2018
van park Lingezegen
uit. Deze keer met
duidelijke
informatie en
symbolen van
toegankelijke
locaties en paden.
Ook de horeca met
rolstoeltoilet staat
erop! Kijk op
parklingezegen.nl
(een link
“toegankelijkheid”
van het park is in de
maak).
Kent u meer plekken in park Lingezegen die
toegankelijk zijn? Laat het ons
weten dan kan de
informatie gedeeld worden, zowel
op de kaart als op de website.
secretaris@sgo-overbetuwe.nl

Losloopgebied voor honden met hun rolstoelbaas
Via de handige website van doggydating kun je
wandelingen vinden waar je de hond los mag
laten lopen. Je kunt dit per regio zoeken, daarbij
bestaat er de optie rolstoeltoegankelijk aan te
vinken. In Gelderland vind je zo’n 17 plekken,
waaronder Park Angerenstein in Arnhem, het
Wylerbergmeer in Ubbergen (winterperiode) en
Stadspark Staddijk in Dukenburg, Nijmegen.
Kijk op www.doggydating.com/losloopgebieden

Park Angerenstein
Dit is een prachtig landgoedpark, midden in
Arnhem dat al meer dan 250 jaar bestaat. In het
park ontspringt de Julianabeek, waardoor er altijd
schoon drink- en zwemwater voor de honden is.
De buitenste strook van het park is aangewezen
als losloopgebied waar de honden het hele jaar
door naar
hartenlust
mogen
rennen,
zwemmen en
ravotten.
Het park heeft
verharde
paden
waardoor het
ook bijzonder
geschikt is voor mindervalide baasjes. De lengte
van het losloopgebied is ongeveer 1,5 km lang.
Dus als je heen en weer loopt ben je zeker 45
minuten zoet.
Adres ingang: Velperweg 135A 6824 HK Arnhem
11
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Kneedbare kaart

Sta-op-hulp

Ben je net aan het
klussen, breekt het
handvat van je
gereedschap af. Of je staat
op het punt om de deur uit
te gaan, laat de knoop van
je jas los. De FORMcard
biedt uitkomst. Een
handige kaart, waarmee je
snel dingen kunt
repareren. Je stopt de
kaart in een kop heet water en hij is klaar voor
gebruik. Je kunt de kaart in alle mogelijke vormen
kneden. Handig voor in je portemonnee,
gereedschapskist of keukenla.
De FORMcards zijn verkrijgbaar per drie en
kosten € 6,95. Ze zijn verkrijgbaar bij
GereedschapPro B.V. www.gereedschappro.nl

Geen getrek meer aan armen
wanneer je iemand wil helpen
met opstaan vanuit de bank,
bed of de auto. De sta-op-hulp
maakt het makkelijk om
iemand naar een staande
positie te tillen. De Handy
Handle heeft een comfortabele
anti-sliphandgreep en is
gemakkelijk mee te nemen. Verkrijgbaar in
verschillende kleuren. De Handy Handle kost
€ 24,95 en is verkrijgbaar bij Able2, www.able2.nl

Grip op je stiften
Met dit slimme hulpje
kun je je pen, stift of
potlood makkelijker
vasthouden. De
Writing Claw zorg voor
meer grip. Je vingers
blijven op hun plek bij
het schrijven of
kleuren. Handig voor
kinderen. Ook te
gebruiken voor het
vasthouden van je bestek. Verkrijgbaar in
verschillende maten.
De Writing Claw kost € 1,99 en is verkrijgbaar bij
Senso-Care, www.senso-care.nl.

Hulpmiddelen
Wist u dat er op de website: www.spierziekten.nl
ook heel veel informatie over hulpmiddelen te
vinden is?

Tasje voor medicijnen
Handig opbergsysteem voor medicijnen met vier
verschillende vakken. Je ziet in één oogopslag of
je je pillen voor de ochtend, middag, avond of
nacht al hebt ingenomen. Makkelijk op te vouwen
en mee te nemen. Dit pillentasje kost € 7,50 en is
verkrijgbaar bij Tuto-Modo, www.tuto-modo.nl.

Opvouwbaar bed
Dit vloerbed maakt het makkelijker om
zelfstandig in en uit bed te komen. Het bed is in
hoogte verstelbaar en wordt geleverd met
bedhekken. Het bed is opvouwbaar en dus
gemakkelijk weer op te bergen.
Verkrijgbaar via Human Protection Furniture,
www.humanprotectionfurniture.nl.

Keukenkraan
Deze keukenmengkraan is makkelijk te bedienen
met één hand. Eén druk op de knop is voldoende
om het water te laten stromen. Makkelijk in
gebruik als je een vaas wil vullen of je handen wil
wassen. De kraan is voorzien van een
doucheslang waarmee je de
handdouche kunt uittrekken.
De mengkraan kost € 260,- en is te koop bij
diverse sanitairwinkels of via Hansgrohe BV,
Website: www.hansgrohe.nl.
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In Chaam, een kleine gemeente
vlakbij Breda, kwam onlangs
een gezin wonen met twaalf
kinderen, waarvan tien onder
toezicht van jeugdbescherming
bleken te staan. Daarmee was
in één klap ongeveer het hele
zorgbudget van deze gemeente
op. Zo kun je als gemeente
sinds de decentralisatie van de
jeugdzorg pech hebben. En zo
ook kinderen en ouders die zorg
voor begeleiding van hun
kinderen nodig hebben. Dit is
één van de frustraties die
gemeenten en bewoners
kunnen ervaren bij het geld dat
beschikbaar is voor jeugdzorg.
De verdeelsleutel zelf zorgt ook
voor veel ergernissen en grote
ongelijkheid in kansen op zorg
tussen gemeenten. Zo krijgt
Zoetermeer, stad met de
meeste kinderen in
hulpverlening, maar € 7.500 per
kind in de zorg en krijgt Urk,
gemeente met de minste
zorgenkinderen € 12.500 per
kind meer. In Zoetermeer lopen
de tekorten inmiddels op tot
ruim 7 miljoen dit jaar. Deze
gegevens komen uit een artikel
van twee journalisten
verbonden aan Investico, een
onafhankelijk platform voor
onderzoeksjournalistiek te
Amsterdam. Zij spraken met
tientallen betrokkenen:
wethouders, zorgaanbieders,
cliënten, adviseurs en juristen.
Zij vroegen aan alle 390
gemeenten hoeveel geld werd
uitgegeven aan jeugdzorg. Uit al
dit materiaal rijst het beeld van
chaos. Drie jaar na de invoering
van de decentralisatie regent
het klachten over de jeugdzorg.
Instellingen wijzen naar de
gemeente, die op de stoel van
de specialist gaat zitten om de
kosten in de hand te houden.
De gemeente wijst naar het rijk,
dat de lokale overheden te
weinig geld geeft. De minister
houdt stug vast aan het beleid.

: r3 rs.h <

De wachtlijsten lopen snel op
en zorgenkinderen blijven
steeds langer verstoken van de
juiste zorg. De gedachte was
dat de jeugdzorg met de
decentralisatie onderdeel zou
worden van de lokale
democratie. “De politieke
keuzes zijn verplaatst van de
Tweede Kamer naar de
gemeenteraad: in plaats van
kiezen tussen geld naar
volksgezondheid of defensie is
het nu lantarenpalen, jeugdzorg
of de plaatselijke fanfare”,
schrijven Bram Logger en
Parcival Weijnen in De Groene.
“Maar”, concluderen zij, “die
keuzes worden helemaal niet
gemaakt.” Uit de cijfers die ze
van de gemeenten opvroegen
blijkt dat die over het algemeen
hun uiterste best doen om
binnen de lijnen blijven van het
budget dat ze van het rijk
krijgen. Ze wijzen er op dat de
gemeenten daartoe twee
mogelijkheden hebben: hard
onderhandelen om op zo laag
mogelijke tarieven uit te komen;
en ‘afschalen’, dat wil zeggen,
kinderen zoveel mogelijk
weghouden bij duurdere zorg,
door goedkoper zorgvormen als
opvoedondersteuning of
begeleiding aan huis aan te
bieden.
Een kijkje in de keuken door
Tim Robbe, expert op het
gebied van gemeentelijke
aanbestedingen in het sociale
domein. Een psychiater,
directeur van een zorginstelling,
komt tegenover een gemeenteinkoper te zitten die 10 jaar
lang kantoormeubilair heeft
ingekocht. “Die vliegt er keihard
in, wil zo laag mogelijke
tarieven. Zulke contracten
werken als je potloden inkoopt,
niet als je jarenlang op elkaar
bent aangewezen om
gezamenlijk de jeugdzorg te
hervormen.” Vorige maand werd
de gemeente Tilburg door de
13

rechter teruggefloten omdat ze
een te laag tarief voor een
gespecialiseerde instelling
bood. Robbe voorspelt dat nu
veel meer instellingen naar de
rechter zullen stappen om een
hoger tarief af te dwingen.
Afschalen gebeurt onder meer
door budgetplafonds in te
stellen. Is het plafond bereikt
dan komen cliënten
pas volgend jaar aan de beurt.
Een andere manier is het
afsluiten van de verwijsroute
naar jeugdzorg via de huisarts,
zoals Amsterdam voor komend
jaar heeft aangekondigd. De
voorzitter van de
Huisartsenkring Amsterdam
zegt hierover in het AD van 13
december: “Als ik iemand met
een longkwaal zie, stuur ik zo’n
patiënt direct naar een longarts,
met een verwijsbrief. Voor
kinderen met mentale
problemen wil ik dezelfde
werkwijze hanteren. De
specialist maakt dan een
behandelplan, na een
uitgebreid gesprek.” Het is
treurig dat deze problematiek
tot een kwestie van lokaal
beleid is gemaakt. Net zo treurig
is het feit dat bezuinigingsdrift
en de participatie- en
medicaliseringsideologie in een
onzalige omarming hebben
geleid tot voorbijzien aan de
realiteit. Er zijn studiereizen
naar Scandinavië gemaakt,
maar er werd niets van geleerd.
De Scandinavische landen zien
dat het heel anders kan door
het oordeel over de zorg juist in
een vroeg stadium aan een
onafhankelijke expert over te
laten, door gedoe met
aanbestedingen
te stoppen en
door tarieven
landelijk en voor
iedereen
hetzelfde vast te
stellen.
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Deze rubriek is voor inwoners van Overbetuwe die van het kastje naar de muur worden gestuurd. En
het uiteindelijk niet meer oppakken omdat ze niet meer weten waar, en hoe ze nog geholpen kunnen
worden. En vragen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Langdurige Zorg. Elke maand
wordt er dan één vraag uitgelicht en uitgebreid besproken.
Heeft u zo’n vraag? Dan kunt u mailen naar Als ik dat had geweten…… en kijken we of we iets kunnen
betekenen. Mail naar: secretaris@sgo-overbetuwe.nl
Het eerste onderwerp wat we in deze rubriek aanpakken is:
“Wat zijn de spelregels van huishoudelijke hulp en wanneer kom ik daarvoor in aanmerking en via wie
loopt deze procedure”. Er is een gratis (download) brochure uitgebracht; “Wmo Een schoon huis,
maart 2017. (iederin.nl). Mocht u nog vragen hebben, we horen we het graag via de mail.
Een echtpaar woonachtig in de gemeente Overbetuwe had huishoudelijke hulp aangevraagd bij de gemeente aan het WMO loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en ook gekregen. Ze kreeg anderhalf uur
per week. De gemeente heeft een algemene voorziening huishoudelijke
hulp die voor iedereen (senioren) toegankelijk is. Deze bestaat uit vouchers die je kunt aanvragen bij alle thuiszorgorganisaties die gecontracteerd zijn voor de WMO gemeente Overbetuwe. Met een maximum van 6
uur per maand, dit kost 10 euro per uur. De werkelijke kosten liggen
rond de 25 euro en het restant wordt door de gemeente betaald.
Ze kreeg dus elke maand een rekening van 60 euro deze werd automatisch afgeschreven. Ook voor
deze familie was het een fors bedrag dat eigenlijk niet van hun minimale inkomen afkon.
Mevrouw had de huishoudelijke hulp voor haarzelf aangevraagd, terwijl haar man een WLZ indicatie
had (wet langdurige zorg) en recht heeft op huishoudelijke hulp via het zorgkantoor. Dit wordt dan een
maatwerkvoorziening genoemd. Het zijn allemaal nieuwe regels waar we geen weet van hebben. Mijn
advies was duidelijk: Meteen de huishoudelijke hulp voor mevrouw annuleren via de WMO, en de huishoudelijke hulp voor meneer aanvragen via de WLZ.
Dus heb ik de Thuiszorgorganisatie gebeld en gevraagd om dit over te zetten naar de Wet Langdurige
Zorg. Dat had nog wel wat voeten in aarde, want ook de thuiszorgorganisaties zijn niet altijd van alle
regeltjes op de hoogte. Maar gelukkig is het goed gekomen. En nu wordt de huishoudelijke hulp betaald door het zorgkantoor via de indicatie van Meneer. En hoeft er geen eigen bijdrage betaald te
worden door middel van de vouchers. Je moet het maar weten.

Dankjewel Frans Petersen
Afgelopen 31 december 2017 is Frans gestopt als
commissielid van de Participatieraad Gemeente
Overbetuwe. Zijn domein was onder meer
toegankelijkheid. Frans was als toehoorder en
vertegenwoordiger van de P-raad bij de SGO
vergaderingen aanwezig. Het kwam dus goed van
pas dat hij dicht bij het vuur kwam te zitten en te
horen kreeg wat er leeft in het veld. Een betere
achterban kon hij zich niet wensen.
Daardoor zijn ook de contacten tussen SGO en
P-raad verbeterd.
De SGO bedankt Frans voor zijn inbreng en
aanwezigheid tijdens de SGO vergaderingen, we
hopen dat hij nog lang actief blijft om de sport
voor mensen met een beperking te promoten en
mede te organiseren!

Agenda voorstellingen met
blindentolken
Vanaf januari 2018 zijn er meer nieuwe andere
voorstellingen waar
blindentolken bij zijn.
Musicals,
toneelstukken, een
klucht, jeugdtheater en
nog veel meer.
Binnenkort te vinden in
de agenda, abonneer je
op de nieuwsflits.
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In memoriam Ben Bakker
Begin februari bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Ben. Hij was al jaren één van
onze vaste columnisten. Op zijn eigen manier schreef en vertelde hij over zijn, niet altijd even makkelijke, leven in een rolstoel. Er waren heftige periodes van erg ziek zijn en toenemende beperkingen.
Maar na opnames en revalidatie krabbelde hij iedere keer weer overeind. Hij ging graag op reis naar
Turkije, of op pad met zijn handbike over de Betuwse dijken en fietspaden. Jaren achtereen reed Ben
met veel plezier de rolstoelvierdaagse in Delden. En hij zong een tijdje verdienstelijk in een zeemanskoor. Oorspronkelijk huisschilder en decorateur van beroep kon hij prachtig tekenen en schilderen.
Ben, dankjewel voor al je mooie verhalen die je met ons deelde!
Wij wensen An en familie veel sterkte.
Een mooi stukje uit één van zijn columns
“Hang” bankjes op de Waaldijk in Andelst
Gezellig die twee bankjes aan de Waalbandijk wie ze geplaatst heeft
weet ik niet, maar er wordt veel gebruik van gemaakt.
Zelf kan ik er niet op gaan zitten maar op de tegels die er liggen kan ik
goed staan met mijn handbike. Het is een hangplek voor ouderen en
gehandicapten geworden, maar wel één waar anderen geen last van
hebben.
Het is zeer interessant wat daar te zien is, om de zoveel dagen kun je
de brug langer zien worden en tevens is het spectaculair wat daar gebeurt. De een weet het nog beter dan de ander.

Voorleesbril

Maaltijd bij u thuis

De OrCam MyReader is een kleine onopvallende
camera die past op elk montuur.

Kunt u zelf niet meer koken, maar heeft u wel
behoefte aan een gezonde warme maaltijd? Dan
is ‘Maaltijd bij u thuis’ iets voor u! Pluryn bezorgt
van maandag t/m donderdag versbereide
maaltijden, warm bij u thuis. .

De voorleesbril leest teksten in kranten, post en
op smartphones voor. De Nederlandse stem
vertelt u alles wat de camera ziet. Een boek
voorlezen gaat moeiteloos, u hoeft slechts te
wijzen naar de tekst! Ook teksten verder weg,
zoals een straatnaambord of borden met OV
informatie, kunt u aanwijzen en laten voorlezen.
De Orcam werkt zonder internetverbinding of
stopcontact. De bril is niet goedkoop: € 3079
www.lowvisionshop.nl

Voor wie?
Maaltijd bij u thuis is bedoeld voor inwoners van
Elst (Overbetuwe) die niet meer zelf kunnen
koken. U betaalt slechts €5,00 voor een warme
maaltijd, een soep en een toetje. Zij leveren de
maaltijd tussen 16.30 en 17.15 uur bij u aan huis
af.

Overname
Per 1 februari 2018 is Lowvisionshop
overgenomen door het bedrijf Slechtziend.nl in
Beneden Leeuwen. Lopende bestellingen zullen
volgens de gemaakte afspraken worden
uitgeleverd en alle
garanties blijven van
toepassing. Tel 0487595654

Door wie?
De maaltijden worden bereid door jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen
waardevolle werkervaring en arbeidsritme op.
Pluryn ondersteunt het initiatief van harte.
Werken is immers een perfecte manier om mee te
doen in de samenleving. Bovendien geeft een
leuke baan veel voldoening.
E-mail: maaltijd@pluryn.nl
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Drinkhulpmiddelen

Rolstoeltoiletten

Een beker en/of glas voorzien van SafeSip kan
een juiste oplossing zijn wanneer je beperkingen
in armen en/of handen hebt. Het deksel sluit de
beker goed af. Hierdoor kan er niet gemorst
worden.
Te koop o.a. bij Bol.com en www.safe-sip.shop

Slijk Ewijk
Er is een rolstoeltoilet
aanwezig bij Watergoed
(strandpark Slijk Ewijk)
Op een ongebruikelijke plek bevindt zich daar al
jaren wél een rolstoeltoilet, namelijk bij de bar
aan de buitenzijde van het gebouw. Dit (niet
verwarmde) toilet is vooral bedoeld voor
deelnemers van evenementen of outdoor
activiteiten. En er wordt weinig gebruik van
gemaakt (het staat nergens aangegeven…)
Maar als bezoeker of wandelaar in het Strandpark
mag je daar zeker gebruik van maken, je kunt de
sleutel in het restaurant vragen! Dus ook als je in
het redelijk toegankelijke restaurant eet kun je
buitenom naar het rolstoeltoilet. Goed om te
weten!

Bekers met neusuitsparing maken het mogelijk
vloeistoffen of vloeibaar eten zelfstandig te
drinken of toegediend te krijgen zonder het hoofd
achterover te buigen. Deze bekers hebben een
uitsparing zodat de neus
binnen de beker past.
www.hulpmiddelenshop.nl

Breicampagne tegen
eenzaamheid
Innocent drinks voert samen met
het Nationaal Ouderenfonds
campagne tegen eenzaamheid.
Honderden breiers in Nederland
breien kleine wollen mutsjes voor
op hun smoothies. Ze doen dat
om de aandacht te vragen en
geld in te zamelen voor eenzame
ouderen in Nederland. Doe je
ook mee? Het hele jaar door kan
er gebreid worden en in januari
staan ze in de winkel te koop!

Arnhem
Toegankelijke Toiletten centrum Arnhem
•
Nieuwstraat (op parkeerterrein Trans)
•
Willemsplein
•
Sonsbeekpark ( Apeldoornseweg)
•
Parkeergarage Rozet (Langstraat)
•
Centraal Station
•
Meer toegankelijke
toiletten in winkels,
horeca en culturele
voorzieningen zijn te
vinden op de site van
de APCG,
www.apcg.nl/toegankelijke-toiletten-inarnhem/

Stichting Support Stotteren
Omgaan met
stotteren en
informatie
vanuit een
psycho-sociale achtergrond. Stichting Support
Stotteren positioneert zich door:
*Voorlichting te geven over therapievormen breder dan stottertherapie
*Op te komen voor de belangen van mensen die
stotteren.
Op de website vind je praktische tips over zaken,
bijvoorbeeld:
*Mondeling examens doen.
*Welke school is geschikt voor mijn stotterende
kind in het voortgezet onderwijs?
*Stotteren en subsidie voor werkgevers
*Succesvol omgaan met leerlingen die stotteren
www.allesoverstotteren.nl

www.degoedgemutstebreicampagne.nl/
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Speciaal vervoer Gelderland
onvoldoende

Scootmobiel-uitleen Valburg
Vanaf nu is ook
in Valburg een
scootmobiel te
leen.
Op woensdag 10
januari 2018
vond de opening
van de 8e
scootmobieluitleen plaats in
Valburg.
De scootmobiel is gestationeerd in het Kriekske.
Hier kunt u de scootmobiel ophalen als u hiervan
(gratis) gebruik wilt maken. De uitleentermijn van
de scootmobiel is in principe maximaal één dag.
Bel tijdig 0488-431658 (dhr. en mw. Opperman).
Voorwaarde voor het lenen, is dat u een
uitleenpasje hebt, dit krijgt u als u een (gratis)
rijvaardigheidstest hebt afgelegd via
RSR: (0900)3344556.
Het pasje is dan drie jaar geldig.

Oproep
Het Arnhemse Platform Chronisch Zieken vindt de
bestrating van de Markt voor mensen met een
mobiliteitsbeperking, door de gebruikte
kinderkopjes een drama.

Het speciaal vervoer in Gelderland –waaronder
leerlingen- en ouderenvervoer– krijgt van
gebruikers en mensen in hun directe omgeving
gemiddeld een 5,3. Dat blijkt uit een uitgebreide
enquête van Omroep Gelderland eind december
2017. De resultaten duiden op structurele
problemen.
Op de site van Omroep Gelderland zijn meerdere
onderwerpen gepubliceerd met filmpjes,
verhalen, reacties en feiten:
•
Kamerleden willen actie na klachten
speciaal vervoer: 'Dit is heel erg triest'
•
Zo reageren de gemeenten op ons
onderzoek naar speciaal vervoer
•
Onderzoek: zo zijn de problemen met
speciaal vervoer ontstaan
•
Onvoldoende voor speciaal vervoer voor
kwetsbare mensen
•
'De meeste chauffeurs in het speciaal
vervoer zijn erg betrokken'
•
Onderzoeker: ‘Problemen speciaal vervoer
komen door manier van aanbesteden’
•
Zes vragen over speciaal vervoer in
Gelderland en zeven suggesties.
www.omroepgelderland.nl/speciaalvervoer
Bron; Omroep Gelderland

Oproep:
Laat ons weten wat ú van het huidige
leerlingenvervoer in de Overbetuwe vindt. Dan
kan de SGO dit bij de gemeente inbrengen als de
nieuwe aanbesteding plaats gaan vinden.

Sta-in-de-weg-bomen
Feestelijke
Kerstbomen in
het centrum
van Elst, maar
na een mailtje
van de SGO
werden ze
gekortwiekt….

In een rolstoel of scootmobiel word je helemaal
door elkaar geschud. Dit wordt als zeer
onaangenaam of zelfs pijnlijk ervaren. Ze krijgen
hier dan ook regelmatig klachten over. Arnhem
Centraal heeft vragen gesteld in de Raad.
Wethouder van Burgsteden heeft zich in haar
reactie bereid verklaard samen met het Apcg de
nieuwe bestrating van Markt en de
toegankelijkheid daarvan voor mensen met een
beperking te bekijken. Om de gemeente en de
politiek duidelijk te maken dat het een belangrijk
knelpunt is zijn ze op zoek naar meer ervaringen
van mensen met een mobiliteitsbeperking met de
bestrating van de Markt.
info@apcg.nl, tel 026-3894488
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Rolstoelrugby
Sommige sporten kan bijna iedereen spelen,
maar dat geldt niet voor rolstoelrugby.
Rolstoelrugby, ook wel quad rugby genoemd, is
ontstaan in Canada. De sport is bedoeld voor
mensen met een beperking aan de armen en de
benen die nog wel zelfstandig een rolstoel
kunnen voortbewegen. Het doel is om de bal met
de rolstoel over de doellijn van de tegenstander
te krijgen. Daarbij moeten twee wielen van de
rolstoel de doellijn passeren. De spelregels
bevatten elementen uit ijshockey, basketbal en
rugby. Sinds 2000 is het een officiële
paralympische sport. Wereldwijd zijn er ongeveer
vierhonderd mensen met een spierziekte die
rolstoelrugby spelen. Opvallende trend: het aantal
spelers met HMSN neemt toe.
Eigen vermogen
Behalve voorzitter van de Helpdesk Hulpmiddelen
is Louis Wiederholdt (65)uit Elst, ook een
enthousiast rolstoelrugbyspeler. Op het veld in de
sporthal kan hij zich helemaal uitleven in het
snelle en tactische spel. “Rolstoelrugby is een
echte teamsport. Het gaat erom dat je goed op
elkaar bent ingespeeld. Niet domweg rammen.”
Zo’n twaalf jaar geleden kwam Louis vanwege zijn
distale spinale atrofie terecht in
revalidatiecentrum de Maartenskliniek in
Nijmegen. “In die kliniek zit een
rolstoelrugbyvereniging, de Mavericks. Mijn
revalidatiearts is zelf actief in die vereniging en
vroeg: “Is dat niet iets voor jou?” Ik ging kijken en
ben meteen gebleven. De gezelligheid spreekt me
aan, net als het samenspel. Rolstoelrugby helpt
bovendien bij het revalideren. Je blijft in beweging
en dat is belangrijk als je een spierziekte hebt.
Ook ontwikkel je vaardigheden met je rolstoel die
je in het dagelijks leven kunt gebruiken. Je wordt
behendiger en krijgt meer uithoudingsvermogen.
Ik voel me er lekkerder door.” Sporten gaat over
winnen én verliezen. “Daar leer je mee omgaan.
Op het veld, maar ook daarbuiten. Soms zijn er

goede weken, soms mindere. Dat heb je te
accepteren. Als ik overdag bijvoorbeeld hard in de
tuin heb gewerkt, kan het zijn dat ik ‘s avonds de
training oversla. Wedstrijden kosten veel energie.
In de eerste helft ben ik heel fanatiek, maar in de
tweede helft ben ik moe. Dat vind ik niet erg, het
is een gegeven. De sport is heel intensief, maar
iedereen speelt mee naar eigen vermogen.”
Hilariteit
Spelers krijgen een classificatie op basis van hun
lichamelijke beperking. Die classificatie wordt
uitgedrukt in een cijfer tussen de 0,5 en de 3,5,
waarbij 0,5 staat voor de meeste beperking en
3,5 voor de minste beperking. Het totaal aantal
punten in een team van vier spelers op het veld
mag niet meer zijn dan 8. Er is geen aparte
vrouwencompetitie, wel ligt de classificatie voor
vrouwen een halve punt lager dan voor mannen.
Het slim en evenwichtig samenstellen van een
team is onderdeel van de tactiek bij rolstoelrugby.
Zelf heeft Louis, vanwege zijn goede rompfunctie,
het maximaal aantal punten. Al speelt Louis niet
mee in competities, hij is daardoor niet minder
gedreven. “Als je speelt, valt je beperking weg. Je
bent alleen maar fanatiek bezig. Je wil winnen. De
tegenstander dwarszitten, scoren. Het kan er
behoorlijk ruig aan toe gaan. Je haalt soms zo’n
snelheid dat je botst met een tegenstander en
ondersteboven valt. Maar je zit goed vastgegespt
in je rolstoel. Er gebeuren geen ernstige
ongelukken. Bij zo’n botsing, is er grote hilariteit
en helpen je medespelers je weer overeind.”
Sportvoorziening
Als aanvaller heeft Louis een aanvallende stoel.
“Die is vrij glad, zodat je makkelijk tussen andere
spelers door kan komen. Een verdedigende stoel
heeft rekjes aan de voorkant, om de tegenstander
tegen te houden.” Voor de aanschaf van de stoel
vroeg Louis bij de gemeente een sportvoorziening
aan. “Zelf betalen was te duur. Ik moet nu wel zes
jaar met deze stoel doen. Het verschilt per
gemeente hoe ze met zo’n aanvraag omgaan.”
Louis raadt rolstoelrugby zeker aan. “Zolang je er
maar rekening mee houdt dat je de dag na een
wedstrijd wel overal spierpijn hebt.” Sporten is
een gezonde uitlaatklep voor veel mensen. Jezelf
in het zweet werken, oefenen in behendigheid, de
spanning van een wedstrijd. Een spierziekte hoeft
daarvoor geen belemmering te zijn. Dat blijkt uit
de verhalen van de fanatieke rolstoelrugbyer
Louis en de getalenteerde boccia-speler Thomas
(16).
Uit CONTACT | december 2017
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Ik ben getrouwd met Mark. Wij hebben twee
dochters, Pippi (8) en Zaza (5). Zaza heeft
Cerebrale Parese. Ze is ernstig lichamelijk
beperkt.
Eind januari/begin februari waren de nationale
voorleesdagen weer.
Voorheen in mijn werk, toen ik nog geen kinderen
had, waren dat al mijn favoriete dagen. Heerlijk
mooie boeken voorlezen! En de kinderen om me
heen gekruld op de bank.
Natuurlijk gingen ook wij zodra onze oudste
dochter enigszins kon spelen, haar al voorlezen
en sindsdien lezen we iedere dag.
Naarmate duidelijker werd dat Zaza Cerebrale
Parese heeft, groeide ook de behoefte om meer
uit te leggen. Uit te leggen aan Pippi die toen 4
jaar was en aan haar klasgenootjes en ook aan
Zaza.
Zo kocht ik het 1e
'aangepaste' boek:
'Mijn zusje is
gehendiekept'. Ik
las het voor aan
Pippi's klas en Pippi
liet haar zusje zien.
“Ik ook.” Een
uitspraak die een
kind al jong doet en
je merkt dan ook
hoe fijn het is als ze
kunnen wijzen naar
een ander kindje
zoals zijzelf. Want
je identificeren is
hartstikke
belangrijk. Jezelf
herkennen in een
ander. Zo is Zaza
en zijn wij
ontzettend blij met
onze vriendschap
met een meisje van
21. Die net zoals
Zaza cerebrale
parese heeft in een
behoorlijk
vergelijkbare
variant. Van haar
kregen we het
mooie boek: 'Sem
en Eva'.

‘Sem en Eva’ gaat over Rik, in een rolstoel, die
bevriend raakt met Sem en Eva en ook Skrubbie
het varkentje speelt een grote rol in het boek. En
laten wij nou thuis ook een varkentje hebben!
Erbij horen, speelt ook een grote rol in dit boek,
net zoals in 'Lotje'.
Wat ik zo
mooi vind aan
lezen is dat je
kunt
wegdromen
in je fantasie.
En in je
fantasie kan
je alles. Zoals
bij: 'Pien en
Tess' waarin
ze samen in
een boom
klimmen. En
ook: 'In
schemerland'
kan de jongen
vliegen.
In de loop der
tijd
verzamelden
we nog wat
boeken die
passen bij ons.
'Griezelwielen'
en 'In een
rolstoel'.
Ook zag ik eens
deze: 'Hieper',
niet passend bij
ons, maar
misschien fijn
voor een ander.
Een boek over
een draakje dat
iets te druk is.
Maken jullie ook
van elke dag een
feest om lekker
voor te lezen!?
In de komende
columns wil ik
schrijven over
kamperen, kinderfeestjes, nog meer zelfgemaakt
speelgoed, rolstoelspeelgoed en vast nog meer.
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Aandachtspunten SGO Gemeenteraadsverkiezingen
Met het besluit van Kamer en Kabinet, betreffende
de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten
van mensen met een beperking (in 2016) komt de
inclusieve samenleving een stap dichterbij. Inclusief als volwaardig mee kunnen doen, deel kunnen
nemen, er gebruik van kunnen maken, en er over
mee kunnen praten.
Het VN-verdrag maakt het vanzelfsprekend dat
mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als mensen zonder beperking. Het opent de
dialoog naar een andere denkrichting. Keuzevrijheid en autonomie zijn belangrijke kernwaarden in
het VN-verdrag.
Voor mensen zonder beperking is dit vanzelfsprekend. Voor mensen met een beperking wordt de
leefwijze nog teveel door anderen bepaald. Terwijl
ook de beperkte mens zelfstandig moet kunnen
participeren en niet altijd afhankelijk moet zijn.
Het VN-verdrag gaat over “op voet van gelijkheid
met anderen participeren in de samenleving”. De
ondersteuning van mensen met een beperking
moet er op gericht zijn dat zij gelijkwaardig kunnen
meedoen.
Bij de Wmo is een belangrijk doel ook de beheersing van de kosten. Dit houdt vooroordelen, betutteling en stigma in stand. Gelijke rechten en gelijkwaardige participatie daarentegen, geven juist
ruimte voor luisteren naar de ervaringsdeskundigheid van de persoon, eigen regie en meer passende zorg en ondersteuning.
Bij de inrichting van de openbare ruimte of een
gebouw kan bij de start al een “inclusief” ontwerp
gemaakt worden, in plaats van aanpassingen voor
een bepaalde groep. Toegankelijkheid is de norm.

Hieronder in het kort een aantal van de SGO
aandachtspunten, waarbij het VN-verdrag voor
ons de leidraad is.
* Lokale democratie – participatie van alle
inwoners, ook die met een beperking
De participatie van inwoners met een beperking is
nog niet vanzelfsprekend, sommigen moeten
schroom of onzekerheid over stigma’s overwinnen
om obstakels of wensen aan te geven.
*Inkoopbeleid – kwaliteit van de zorg
De SGO pleit voor meer keuzevrijheid in zorgaanbieders én bij de leveranciers van hulpmiddelen.
*Gelijke behandeling
Het is gewenst dat de (Wmo-)consulenten over
voldoende kennis beschikken m.b.t. de leefwereld
van de doelgroep, voorzieningen en casuïstiek,
om goede afwegingen te kunnen maken om tot
maatwerk te komen.
*Inkomen – compensatie meerkosten
Mensen met een beperking hebben vaak te
maken met meerkosten als gevolg van hun
handicap. De gemeente moet er voor zorgen
dat de rijksmiddelen ter compensatie hiervan
helemaal bij de doelgroep terecht komen.
*Toegang tot informatie
Het is belangrijk dat gemeente en wijkteams
nadenken over hoe zij de inwoners informeren en
betrekken bij ontwikkelingen. Ontoegankelijke
informatie kan uitsluiting tot gevolg hebben.
*Arbeidsparticipatie
De gemeente moet zorgen voor voldoende
beschutte werkplekken, voor inwoners voor wie
een reguliere baan niet haalbaar is,
*Wonen
Het is noodzakelijk dat er voldoende rolstoelwoningen beschikbaar zijn, op plekken waar je
veilig en dichtbij de voorzieningen kunt wonen.
*Mobiliteit
Het is belangrijk dat het Openbaar Vervoer
toegankelijk is, zodat mensen (ook die met een
beperking) op het gewenste tijdstip ergens naar
toe kunnen gaan.
*Gezondheid
Mensen met een beperking zijn soms veel tijd
kwijt aan het aanvragen van voorzieningen en hun
recht halen. Sporten en hulpmiddelen die de
houding of gezondheid bevorderen zoals actieve
rolstoelen, elektrische fietsen of tandems, zouden
onderdeel moeten zijn van het aanbod.
*Inclusief beleid
Het is van belang om een lokale inclusie agenda
en actieplannen op te stellen, samen met de
doelgroep.
(Deze beleidsvisie is mede met toestemming ontleend aan

Wij pleiten er voor dat er één ambtenaar inclusie
wordt aangesteld, die er op toeziet dat al het gemeentelijk beleid inclusief is volgens de normen
zoals gesteld in het VN-verdrag.
Vaak zien we dat uitsluiting niet plaats vindt vanuit
onwil, maar vanwege onwetendheid. Dit vraagt om
bewustwording ten aanzien van hoe we met elkaar
samenleven. De gemeente kan daarin een rol vervullen door inwoners en dienstverleners aan te
sporen zich in de ander te verplaatsen. Begrijpen
hoe belangrijk een dienst is voor iemand, kan de
service en klantgerichtheid bevorderen. Training
en scholing van medewerkers is belangrijk, evenals taalgebruik in de communicatie richting inwode beleidsvisie van APCG Arnhem 2018) SGO
ners.
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A3 ndU
Scootmobielpuzzeltocht 2018 Elst

Support 2018

Noteer alvast in uw agenda:
5e Scootmobielpuzzeltocht Elst, zondag 24 juni
De start is in het centrum van ELST, de precieze
locatie is binnenkort bekend.
Tijdens de tocht kunnen de (foto) puzzelvragen
over historie, gebouwen en omgeving worden
ingevuld. U wordt ook dit jaar met koffie en
appeltaart ontvangen én we hopen in Elst weer af
te kunnen sluiten met
de prijsuitreiking
onder het genot van
de traditionele
pannenkoek.
Ook handbikers,
driewielfietsers,
rolstoelers zijn dit jaar
van harte welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden!
Aanmelden per mail: puzzeltocht@sgooverbetuwe.nl of tel. 06-53845306

De supportbeurs vindt plaats in Jaarbeurs
Utrecht, woensdag 30 mei tot en met zaterdag 2
juni. Een informatieve beurs voor mensen met
een bewegingsbeperking, hun familieleden,
begeleiders en mantelzorgers. Maar ook voor
professionals: ergotherapeuten, indicatiestellers,
zorginkopers en wijkverpleegkundigen. Een
veelzijdig aanbod in onder andere hulpmiddelen,
mobiliteit & vervoer, sport & vrije tijd en wonen &
domotica.
Vanaf begin 2018 kun je, gratis toegangskaarten
voor het evenement aanvragen. Supportbeurs.nl

Paralympics : NIELS

World Cup & Open Dutch Wheelchair
Dance Sport
Op 30 maart tot
en met 1 april
vindt in Cuijck het
World Cup &
Open Dutch
Wheelchair
Dance Sport
evenement
plaats. Tijdens de
Paasdagen 2018
wordt de 30e editie van het Holland Dans
Spektakel georganiseerd.
De wedstrijden staan internationaal bekend als
een van de grootste dansevenementen. Sinds
1989 staat het evenement in het teken van de
integratie van gehandicapte en niet gehandicapte
dansers als gelijkwaardige partner. Er zijn
wedstrijden in alle klassen en categorieën.
Kijk voor info op hollanddansspektakel.nl en
rolstoeldansen.nl

Van 9 tot en met 18 maart zijn de paralympics
Niels de Langen uit Heteren doet per zitski mee
aan maar liefst 5 onderdelen: afdaling, super-G,
combinatie, slalom en reuzenslalom.
Volg het nieuws en kijk op: https://teamnl.org/
sporters/6250-niels-de-langen
Enkele weetjes over de Paralympics
Aantal beoefende sporten: 6, biatlon,
alpineskiën, langlaufen, snowboarden, sledge
hockey en rolstoelcurling.
Aangepast alpineskiën wordt wereldwijd beoefend
en bestaat uit zeven disciplines: downhill, slalom,
reuzenslalom, super-G, super combinatie en team
events.
De wedstrijden worden geskied door mannelijke
en vrouwelijke atleten met een fysieke beperking
zoals dwarslaesie, hersenbeschadiging,
amputatie en slechtziendheid.
Categorieën: Atleten strijden in drie categorieën
op basis van hun functionele mogelijkheden.
Deze categorieën zijn: staand, zittend of visueel.
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Before You Leave App

Safe Noise App

Met deze app kun je
samen herinneringen
maken en vastleggen,
onafhankelijk van plaats
en tijd. Je krijgt
handvatten om (soms
moeilijke) onderwerpen te
bespreken. Onderwerpen
waar je het met elkaar wel
graag over wilt hebben. Maar waar je zelf
misschien niet altijd op was gekomen. Of de
juiste manier voor had gevonden. Zie het als een
inspiratiebron of een stok achter de deur. Samen
met andere familieleden en vrienden die dichtbij
staan ben je hiermee emotioneel nog meer
betrokken. Zelfs al ben je fysiek misschien niet
altijd bij elkaar.

Wanneer een geluid
schadelijk is, is vooral
afhankelijk van het volume.
Weten hoe hard het geluid
in je omgeving is?
Download de gratis
decibelapp.

Hoe werkt de zorgsector?
Met deze app krijg je antwoorden op vragen
over de zorgsector.
Hoe werkt de zorg-sector? Wie doet wat?
Hoeveel kost de zorg in Nederland? En wat is
marktwerking in de zorg? De antwoorden op
deze en andere vragen vind je in de app. Zó
werkt de zorg van het Platform. Zó werkt de
zorg. https://app.zwdz.nl/

Reuma app
Krijg meer grip op uw leven
Als u reuma heeft, is het fijn om uw leven te
kunnen leiden zoals u dat wilt. De Reuma App
stelt u vragen over allerlei onderwerpen, die op
uzelf van toepassing zijn.
Bijvoorbeeld over bewegen,
werk, medicatie of pijn. Op
basis van uw antwoorden krijgt
u informatie en tips zodat uw
dag net wat soepeler verloopt.

Online Biblitoheek app
Zo heb je toegang tot zo'n 20.000 e-books. Leen
tot 10 e-books tegelijk. Lees op je smartphone, ereader, pc of laptop.
Na 3 weken verdwijnt het e-book van je boekenplank. Ben je al lid van een lokale Bibliotheek?
Dan kun je alleen een account aanmaken om ebooks te lenen. Of je kunt rechtstreeks lid worden
van de online Bibliotheek.
Onlinebibliotheek.nl

On the Go

Eigen Bijdrage App

Mobiel tanken op 500 plaatsen met de On the
GO! app. De app bepaalt automatisch je locatie,
jouw tankstation staat bovenaan de lijst.
Je selecteert in de app het pompnummer, het
gewenste tankbedrag en betaalt
vervolgens direct in de app. Nieuw is dat je
voortaan ook achteraf kunt betalen.

App van het CAK waarin de eigen bijdrage voor
WMO voorzieningen kan worden berekend. Er zit
een rekenprogramma in om de eigen bijdrage per
maand te kunnen berekenen. Verder kun je een
aantal voorlichtingsfolders over de eigen bijdrage
vinden. En een overzicht waar informatie te
vinden is, hoe je contact op kan nemen bij
vragen. Is overzichtelijk,
actueel en makkelijk in
gebruik.
Info op EB App CAK
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Gehandicapt maar toch gewoon
Op woensdag 25 oktober kwam er een aantal
gehandicapte mensen op bezoek bij basisschool
Sunte Werfert Elst. Er waren veel activiteiten op

school waaronder: kwartet, spullen raden uit een
zak, blindenpad, werken met rolstoelen, liplezen,
tekens lezen voor blinden. Ze gaven ook uitleg
over hulphonden.

Als eerste gingen we een quiz doen. Daarna
begonnen de activiteiten. Ikzelf vond spullen
raden uit de zak best wel moeilijk. Het blindenpad
was ook niet bepaald gemakkelijk. De eerste
hulphond heet Wentel en was nog in training.
Wentel kon een sok uittrekken. De tweede hond,
Maaike, is niet meer in training, zij kon een
handschoen uittrekken. Het was
verbazingwekkend hoe voorzichtig Maaike die
handschoen uittrok.

De rolstoel was heel eng, ook al bestuurde je
klasgenoot of vriend(in) de rolstoel. Op het laatst
ging je achteruit een obstakel op en dat was wel
eng. Met de tekens voor blinden ging je eerst in je
werkboekje een kleine tekst vertalen, daarna ging
je met een braille-apparaat gaatjes maken en dan
kon je een naam naar keuze maken.

Het kwartetspel ging over gehandicapte mensen

en hulpmiddelen voor gehandicapten.
Ik heb van deze dag geleerd hoe mensen moeten
omgaan met een handicap en hoe moeilijk het is
om met een handicap om te gaan. De dag was
leerzaam en natuurlijk ook super leuk!
Froukje Van Hattum
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"Wij wi
llen

graag

makk
elijk in
de
speeltu
i n k o-

Oproep:
Speeltuinen in de
Overbetuwe voor
iedereen?

Kunt u in uw buurt met
uw (klein)kind de speeltuin in? Waar
gaat het goed, waar zijn er
knelpunten? Hebt u tips om de
toegankelijkheid te verbeteren?
Stuur ons uw antwoorden, liefst met
een foto van de situatie. We zijn in
overleg met gemeente om dit aan te
pakken....en hebben uw input hard nodig! Mail uw
antwoorden op de vragen naar secretaris@sgo-overbetuwe.nl
Naam en Locatie(s) van uw
speeltuin:.........................












Is de speelplek voor iedereen
bereikbaar?

"Wij wil
len gra
ag bij
de toes
tellen k
unnen
komen
."

Kun je de meeste speeldingen bereiken via een verhard
en goed zichtbaar pad?
Kan ieder kind, ongeacht leeftijd en/of handicap, daar
spelen?
Zijn er speciale speeltoestellen die voor uw kind met een
beperking geschikt zijn?
Kunt, u als (groot)ouder met een beperking
een speeltuin in? Uw kind op een
speeltoestel begeleiden?
Zijn er voldoende plekken 24
om te zitten?

“Wij wi
llen
graag
het
central
e pad
kunnen
gebruik
e n. "

