
 

 

Hier is dan ons tweede kindje. Weer vonden we in de pers tal van artikelen de moeite waard voor wat aandacht. 

Hierna een korte samenvatting van wat we melde op onze facebook pagina.   

Spreekt deze nieuwsbrief je aan en wil je hem dus verder ontvangen. Laat dan iets weten op info@vzwtolbo.be

Een selectie van onze nieuwsjes

Kinderen met een handicap hebben 

recht op vakantie: De provincie Antwerpen 

verleent voor het tweede jaar op rij subsidies 

aan organisaties en gemeentebesturen die een 

vakantiewerking op maat organiseren voor 

kinderen en jongeren met speciale noden. Ze zet 

in op inclusieve speelpleinen. In het kader van 

het Project Inclusieve Speelpleinen (“PRINS”) 

biedt de provincie in samenwerking met de 

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), Arktos 

en Uit De Marge aan de speelpleinen een 

begeleidingstraject op maat aan, wat kan gaan 

van een vorming voor animatoren over 

aangepast spelen tot het uitwerken van een 

speelpleinaanbod op wijk- of buurtniveau. Meer 

informatie over inclusieve speelpleinen 

Meer informatie over de subsidieaanvraag 

“Vakantiewerking voor kinderen met een 

handicap” 

 

G-sport VlaanderenVind de pagina leuk 
7 maart 

De KULeuven en G-sport Vlaanderen doen 

onderzoek naar de promotie en motivatie van G-

sport in Vlaanderen.  

Vul zelf ook de vragenlijst in en maak kans op 

enkele leuke prijzen. De vragenlijst vind je via 

deze link : 

https://docs.google.com/…/1Ci6HZUcexNejEJs

dmlct3-…/viewform 

Alle Vlaamse bioscoopfilms krijgen 

binnenkort audiodescriptieZo goed als alle 

Vlaamse bioscoopfilms krijgen binnenkort 
audiodescriptie. Dat is een systeem waardoor 
blinden en slechtzienden de film beter kunnen 
volgen. Via de app "Earcatch" krijgen ze 
beschrijvingen te horen van dingen die ze anders 
zouden missen.  
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Gebruikersoverleg 

Het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte 

en Arbeid werkte mee aan een advies voor de 

Vlaamse regering, waarin 70 acties zijn opgenomen, 

die belangrijk zijn om mensen met een handicap of 

chronische ziekte aan het werk te krijgen of te 

houden: klik op de www.serv.b  

"België moet tandje 

bijsteken voor integratie 

mensen met een 

handicap"   
 België respecteert het recht van personen 
met een handicap op autonomie en 
integratie in de samenleving niet. Dat stelt 
de mensenrechtencommissaris van de 
Raad van Europa, Nils Muiznieks, bij de 
voorstelling van het verslag van zijn bezoek 
aan ons land. België heeft wel stappen 
vooruit gezet inzake het verblijf van 
geïnterneerden in de (overvolle) 
gevangenissen en de opvang van 
asielzoekers, maar moet ook op dat vlak de 
inspanningen voortzetten of intensifiëren. 

Het hoge aandeel van mensen met een 
handicap die in een instelling verblijven, 
gekoppeld aan een mager aanbod aan 
nabijheidsdiensten, beperkt hun 
mogelijkheden om een zelfstandig leven te 
leiden. Dat probleem wordt nog versterkt 
door het feit dat kinderen met een 
beperking in gespecialiseerde instellingen 
les volgen, waardoor ze later moeilijk 
kunnen overschakelen naar een gewone 
onderwijsinstelling. De 
mensenrechtencommissaris roept België op 
om werk te maken van de inschakeling van 
kinderen met een handicap in het gewone 
onderwijs. 

De opsluiting van geïnterneerden en 
mensen met psychische problemen in de 
vaak overbevolkte psychiatrische 
gevangenisafdelingen zorgt al jaren voor 
internationale kritiek, maar op dat punt ziet 
Muiznieks wel verbetering. Hij verwijst naar 
de opening van gespecialiseerde 
forensische psychiatrische instellingen voor 
geïnterneerden in 2014, maar dringt toch 
aan om het proces te versnellen. 

Registratieprocedure 

De commissaris is ook tevreden dat ons 
land de opvangcapaciteit voor asielzoekers 
heeft uitgebreid, maar hij dringt aan op een 
versnelling van de registratieprocedure van 
nieuwe asielzoekers. Ook moeten zij 
onderdak krijgen in afwachting van hun 
registratie. Tenslotte ziet de 
mensenrechtencommissaris positieve 
punten in het beleid ten aanzien van de 
Roma, maar roept hij toch op om meer 
doortrekkersterreinen te voorzien voor de 
Roma en woonwagenbewoners. 

Minister van Buitenlandse Zaken Didier 
Reynders (MR) belooft in een reactie 
aandacht te zullen besteden aan de 
aanbevelingen. Zo wil hij snel een 
controlesysteem voor 
mensenrechtenkwesties opzetten, waarbij 
zowel het federale als het gemeenschaps- 
en gewestniveau betrokken zullen worden. 
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Projecten van studenten

 

 

 

1) Hallo iedereen! Wij zijn vijf laatstejaarsstudenten ‘Orthopedagogie’ van de Artesis Plantijn 

Hogeschool te Antwerpen. Ons eindproject bestaat er in om lokale besturen te motiveren om te 

werken aan toegankelijkheid voor iedere burger in de samenleving. We werken hiervoor samen 

met vzw TolBo, die al jarenlang actief is op dit terrein. We hebben ervoor gekozen om ons toe te 

spitsen op het levensdomein ‘vrije tijd’ omdat dit een belangrijk element is doorheen alle 

levensfasen. Iedereen heeft recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding, maar in de realiteit zijn er 

nog steeds heel veel mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Nog steeds is het domein ‘vrije 

tijd’ niet voor iedereen toegankelijk. Om de lokale besturen wakker te schudden willen we een 

aantal ervaringen verzamelen aan de hand van interviews met mensen die 

toegankelijkheidsproblemen ondervinden vanwege een (tijdelijke) functiebeperking van welke 

aard dan ook. Deze ervaringen willen we bundelen met goede voorbeelden uit de praktijk zodat 

we in juni een brochure kunnen voorleggen die de lokale besturen kan aanzetten tot actie. 

Emailadres: Gwenn.verhaegen@student.ap.be 

 

 

2) Wij zijn drie studenten Handelsingenieur aan de Universiteit van Antwerpen die in 

samenwerking met Tolbo een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Project uitvoeren. 

Ons doel is om de fysieke toegankelijkheid van de openbare weg, en meer specifiek de 

voetpaden, in kaart te brengen. Tijdens ons vooronderzoek hebben we gemerkt dat er reeds 

veel acties zijn ondernomen om de toegankelijkheid van voornamelijk openbare gebouwen 

te verbeteren, maar de openbare weg, om deze gebouwen te kunnen bereiken, wordt vaak 

over het hoofd gezien. Hier zouden wij graag toch een impact willen hebben door gemeenten 

bewust te maken dat er nog een lange weg af te leggen is en dat het veel inzet vereist om 

iedereen in de maatschappij te betrekken. Wij hebben onze scan opgesteld en deze wordt 

momenteel gebruikt om onze eigen studentenbuurt in kaart te brengen. We sporen onze 

eigen vriendengroepen en medestudenten aan om met een rolstoel het pad te verkennen en 

zelf te ervaren dat toegankelijkheid geen vanzelfsprekendheid is. Wij houden jullie op de 

hoogte van onze vorderingen! Tot de volgende,  

             Babiche, Valerie en Sanne. 
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Tolbo aanwezig in de pers  

 
In de dag allemaal van 29.12.2015 verscheen een interview met onze                                      
peter Walter De Donder. 
 

Mensen met een beperking hun weg laten vinden’ 
 
HUN ENGAGEMENT WERKT, vzw Tolbo, ĳvert voor toegankelĳkheid voor mensen met een 
handicap 
 
Walter heeft zijn eigen gemeente toegankelijker gemaakt voor gehandicapten. 
 
In Affligem, waar ik burgemeester ben, heb ik al één en ander toegankelĳker kunnen maken. Ik heb al 
aanbevelingsbrieven geschreven voor collega-burgemeesters en probeer ook de site van Tolbo zo veel 
Mogelĳk persaandacht te bezorgen.’ 
 
Waarom dit doel?  
‘Er schort iets aan de toegankelĳkheid van gebouwen voor mensen met een beperking, maar ook aan 
de toegankelĳkheid 
Van de informatie die ze nodig hebben: die is vaak even slecht. Ik ben peter geworden van Tolbo, 
omdat ik erg onder 
de indruk was van mĳn gesprekken met initiatiefnemer Mark Van Assche. Hĳ is als 
ervaringsdeskundige enorm ge- 
dreven en de website (vzwtolbo.be) die hĳ ontwikkeld heeft, is geweldig. Daar staat alle mogelĳke 
praktische informatie 
op die mensen met een handicap kan helpen.’ 

mailto:info@vzwtolbo.be

