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De Kangoeroebeurs startte 30 jaar geleden met een 
droom: ouders en kinderen aan het stuur in de keuze 
voor hun hulpmiddelen. Vanuit het rechtstreeks contact 
tussen gebruikers en leveranciers hoopten we op een 
meer afgestemd aanbod voor kinderen met een beperking. 
Een belangrijke troef  voor een inclusieve samenleving.

Zo is de Kangoeroebeurs doorheen de jaren toonaangevend 
geweest voor nieuwe producten: de eerste mini rolwagens 
op kleuterhoogte vanuit Zweden, mooie houten statafels 
vanuit Engeland, Huple’s vanuit Hongarije, de eerste 
fietskarren en meegroeitandems lang voor we ze in het 
straatbeeld zagen maar ook verzorgingskussens op maat.

Deze unieke beurs in Europa wordt door bezoekers en 
standhouders sterk gesmaakt en ondertussen is dit eve-
nement verder gegroeid. Spel & leren, zorg & informatie,  
vrije tijd & vakantie zijn thema’s die uitgebreid aan bod 
komen naast hulpmiddelen en aanpassingen. 

Nieuw bij deze editie is het voorliggend Kangoeroemaga-
zine. In deze COVID onzekere tijden zijn de sterke verhalen 
een houvast. Verhalen die een inkijk geven in eilandjes 
van een inclusieve wereld. Zij inspireren tot gelijkwaardig 
partnerschap in de ruimere samenleving. De Kangoeroe-
beurs en Fiola vzw, krachtig samen met dezelfde ambitie: 
ruimte voor dromen!

Dirk Mombaerts, algemeen directeur Fiola VZW
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Fiola vzw biedt ambulante en mobiele  
ondersteuning op maat voor personen 
met een (vermoeden van) beperking 
en hun netwerk in Oost-Vlaanderen.

Minderjarigen én meerderjarigen
Fiola vzw begeleidt premature baby’s 
en kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar 
met (een vermoeden van) ontwikke-
lingsproblemen en/of een verstande-
lijke of motorische beperking.

Maar evengoed biedt Fiola ambulante 
en mobiele ondersteuning aan (jong)
volwassenen die nog thuis wonen of 
zelfstandig wonen en aan hun net-
werk: ouders, partner, kinderen, …

Aanbod
Fiola vzw biedt individuele begeleiding, 
persoonlijke assistentie, begeleid wer-
ken, groepswerking en begeleiding bij 
wonen.

Daarenboven hebben ze een inclusieve 
jeugdbeweging (Yieha) en kinderop-
vang (Fie & Ola) en een natuurdag-
werking op de bioboerderij (Braam).

Fiola werkt vanuit ankerpunten in 
Aalst, Assenede, Merelbeke, Ninove, 
Oudenaarde, Ronse, Sint-Niklaas, 
Sint-Amandsberg en Wetteren.

Troeven van Fiola
De begeleiders werken binnen een 
team van begeleiders met handicap-
specifieke deskundigheid.

Fiola vzw werkt met vaste flexibele be-
geleiders en zorgt voor vertrouwen en  
continuïteit. We zoeken naar een even-
wicht tussen wensen en mogelijkheden.

Fiola doet aan maatwerk en stemt de 
begeleiding af op de mogelijkheden 
van de cliënten.

Meer info?
Op onze website vindt u ons volledig 
aanbod: www.fiolavzw.be. 
Nieuws: www.facebook.com/fiolavzw

Fiola vzw

Sinds 2018 is de organisatie van De 
Kangoeroebeurs in handen van Fiola 
vzw. Een evidente partner want Fiola 
vzw heeft een uitgebreide expertise in 
het ondersteunen van baby’s, kinde-
ren, jongeren en volwassenen met een 
(vermoeden van) beperking. Fiola gaat 
op weg met cliënten en hun netwerk. 

Deze 15e editie van de Kangoeroebeurs 
is een mooi voorbeeld van partner-
schap, niet toevallig één van de waar-
den die Fiola uitstraalt.

Dat partnerschap betekent op zoek 
gaan naar verbinding, gelijkwaar-
digheid, inclusie en samen de puzzel 
leggen.

“Ik voel mij erkend door Fiola, erkend 
in mijn handicap, wat zo'n meerwaarde 
is voor mij. Bij Fiola kan ik mezelf zijn.”

De Kangoeroebeurs gaat telkens mee 
op zoek naar mogelijkheden en ge-
schikte informatie. Ze staat open voor 
nieuwe initiatieven. In die zin sluit ze 
perfect aan bij de krachtgerichtheid, 
een andere waarde die deel uitmaakt 
van het DNA van Fiola. De focus ligt 
op mogelijkheden, inzet van ieders 
talenten, dynamiek en innovatie.

“Ik ging met mijn begeleidster op zoek 
naar mijn eigen mogelijkheden. Zo werd 
ik mij bewust van mijn positieve kanten 
en mijn special powers, want dat vind ik 
een mooier woord dan beperking”.
 
Krachtgerichte zorg in de nabijheid 
van de cliënt. Voor Fiola betekent dat: 
dichtbij de cliënten, “er zijn”, lokale 
eigenheid en vertrouwen.

“Er is in het begin zoveel chaos en het 
feit dat iemand met je mee kan lopen van 
bij de start is bijzonder helpend. Iemand 
die er voor je gezin en voor je kind is. Je 
moet als ouder niet het verhaal van je 
kind opnieuw vertellen. Je schrijft het 
verhaal samen.”

We staan nog even stil bij de aan-
dacht voor duurzaamheid van deze 
zorgbeurs. Ook daarvoor staat Fiola 
bekend. En dat gaat verder dan het 
puur ecologische aspect. Duurzaam-
heid betekent er ook: focus op lange 
termijn en maatschappelijke betrok-
kenheid.

“Wat me vooral aansprak bij Fiola was 
het ecologische aspect. Dat was voor mij 
als nieuwe medewerker heel belangrijk 
om voor die organisatie te kiezen.” 

Krachtgerichtheid, nabijheid, part-
nerschap en duurzaamheid. Het zijn 
4 essentiële waarden van Fiola vzw die 
ook doorheen deze nieuwe editie van 
de Kangoeroebeurs lopen.

Voor ons is de Kangoeroebeurs ge-
slaagd als ze de bezoeker een stukje 
verder op weg kan zetten in zijn unieke 
zoektocht.

De Kangoeroebeurs  
en Fiola vzw: 

een sterk  
bondgenootschap
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Dat Filip ergotherapeut zou worden, 
stond in de sterren geschreven. Als 
kleine jongen dwaalde hij achter de 
rokken van zijn mama in MPI Sint-Lo-
dewijk. Hij aanschouwde met grote 
ogen alle rolwagens, aangepaste 
fietsen en hulpmiddelen. 

Het klikte er tussen hem en de leef-
tijdsgenootjes. Dat ze net iets anders 
bewogen, daar keek Filip toen al door. 
Ergotherapie was dan ook een logi-
sche keuze. Hij specialiseerde zich 
in kinderen met Cerebrale Parese 
(hersenbloeding). Maar toen hij vader 
werd van een klein jongetje met CP, 
zette dat ook zijn wereld op z’n kop.

Twee teams, één droom
“Plots heb je een dubbele rol. Je bent 
professional met veel expertise net 
over die problematiek maar tegelijk 
ben je ook gewoon een ouder, met je 
eigen dromen, zorgen en beperkingen. 
Je speelt als het ware voor twee teams 
tegelijk. Dat was heel erg zoeken. Ze-
ker als je beslissingen neemt voor je 
eigen zoon: doe je dat dan vanuit je blik 
als ouder of vanuit je blik als thera-
peut. We legden daar al een hele weg 
in af. Mijn zoon weet dat hij me mag 
aanspreken als ik thuis te veel the-
rapeut speel en als 16-jarige doet hij 
dat ook.  We vonden zo onze eigen co-
des om daarmee om te gaan. Je staat 
daardoor ook anders in je job.  Je kijkt 
milder als iets therapeutisch niet mee-
genomen wordt in een thuissituatie. Je 
snapt dat kinderen hun spalken niet 
een hele dag of nacht aan willen doen. 
Je begrijpt de worsteling van kinderen 
en ouders daarmee.” 

Filip runt een praktijk als zelfstandig 
ergotherapeut. Daarin ondersteunt hij 
kinderen, jongeren en volwassenen 

met een verscheidenheid aan proble-
matieken. Zijn praktijk noemt niet voor 
niets Ergo-droom. Elke dag opnieuw 
maakt hij samen met zijn cliënten 
kleine dromen waar. “Samen wonde-
ren verrichten”: daar wil Ergo-droom 
voor staan. 

“Dat holistische denken heeft er altijd 
ingezeten. Het is tof om samen te wer-
ken met een logo en een kine, met een 
leerkracht op school. De ouders mee 
langs de zijlijn. Het kind geeft het ritme 
aan. Het samenspel, het zoeken naar 
de juiste balans tussen stimuleren, 
activeren, goede houding en toch ook 
de haalbaarheid in het vizier houden: 
dat is de kern van ons beroep. Het is 
de cliënt zelf die het uiteindelijk doet. 
Dat is net het dubbele. We laten het zo 
hard vanuit onze cliënt komen, dat het 
lijkt alsof we niet nodig zijn. En zo is 
ergotherapie een minder gekend vak-
gebied.  Net daarin zit onze grootste 
kracht: we zetten niet ons eigen talent 
voorop maar dat van de cliënt.” 

Een drone voor doel
De wereld van de ergotherapie is in 
volle ontwikkeling is. Filip speelt daar-
op in door nieuwe evoluties op te vol-
gen en zich regelmatig bij te scholen.
Recent volgde hij het postgraduaat 
Makerskills aan Howest. Hij schakelt 
regelmatig een 3-D printer, robot of 
drone mee in de therapie.

“Toepassingen voor kinderen creëren 
waardoor ze zelf naar het toilet kun-
nen, of hun veters zelfstandig sluiten, 
daar doe ik het voor. Ik was al van 
jongs af aan gefascineerd door al die 
toestellen en creatieve oplossingen. Ik 
herinner me nog een helm met daar-
op een stang gemonteerd waardoor 
iemand kon typen. De evoluties daarin 

zijn ongezien. Momenteel werk ik aan 
een hulpstuk zodat jongeren met één 
hand zelfstandig hun broek kunnen 
sluiten. Zo broeden er nog heel wat 
plannen in mijn hoofd.  Steeds vertrek-
kend vanuit een concrete droomvraag 
van een cliënt.”

Rode kaart voor hulpverlenen
Filip is ook gastdocent voor hogescho-
len.  Hij doceert er over cerebral palsy, 
over het ontwikkelen van hulpmidde-
len, over het uitdenken van toepassin-
gen op maat. Zijn belangrijkste bood-
schap voor studenten ergotherapie is 
verrassend:

Filip vertelt het verhaal van de pan-
toffels. Waarin iemand hulp zocht om 
zijn pantoffels zelfstandig aan te doen. 
Al snel kwamen studenten aandraven 
met allerlei hulpmiddelen en creatieve 
oplossingen maar niets bleek te wer-
ken. Toen gingen ze gewoon kijken en 
luisteren hoe die jongere het nu deed. 
Wat lukte al, wat lukte juist niet. Bleek 
dat die jongere helemaal geen hulp-
middel nodig had. Enkel een voetbank-
je en een andere houding en zo lukte 
het helemaal zelf.

Thuiskomen op het veld
Ook in zijn vrije tijd vertrouwt Filip 
op de talenten die op het veld aan-
wezig zijn. Hij traint er kinderen bij 

Scoren vanop de achterlijn: 
over ergotherapie en ouderschap

“Stop met hulpver-
lenen. Begin met te 
luisteren naar de 
mensen met wie je 
werkt en kijk wat 
iemand kan. Dat is 
zo belangrijk.”
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FC CP+ Rooigem, een Gentse voet-
balploeg voor kinderen met cere-
brale parese. 

Die jongens komen thuis in hun voet-
balploeg. Het zijn bijna allemaal jon-
geren die naar het gewoon onderwijs 
gaan, maar zo gewoon voelen ze zich 
daar niet altijd. Kunnen voetballen met 
jongeren die voor dezelfde uitdagingen 
staan, dat is een verademing. Er is gro-
te zachtheid en respect voor elkaar en 
toch ook een competitief kantje. We 
zijn een inclusieve voetbalclub en als 
het regent dan gaan verschillende 
groepjes schuilen maar die van ons 
niet, die willen blijven voetballen! 

We zijn in België trouwens heel goed 
bezig op vlak van CP-voetbal. Er zijn al 
10 ploegen in Vlaanderen.  Er is zelfs 

een gezamenlijke droom ontstaan: 
het oprichten van een nationale CP- 
voetbalploeg. Geef ons nog twee jaar 
groeitijd en we staan er!” 

De Kangoeroebeurs: een club van 
verbondenheid
Laat het duidelijk zijn. Op de Kangoe-
roebeurs geraak je niet voorbij de stand 
van Ergotherapie Vlaanderen zonder in 
gesprek te gaan met Filip: als ouder, als 
ergotherapeut, als  CP-voetbalcoach. 
“De Kangoeroebeurs is een beurs die 
leeft. Je komt er niet enkel voor de 
info maar ook het ontmoeten staat 
centraal. Ik voel me daar als ouder 
én professional heel erg welkom. De 
betekenis van dat lotgenotengevoel 
mag je niet onderschatten. Zeker als 
je kind opgroeit in het gewoon circuit 
is het niet makkelijk om andere ouders 
te ontmoeten. Dankzij de Kangoeroe-
beurs en de activiteiten van Fiola heb-
ben wij waardevolle contacten gelegd. 

“Onze zoon neemt nog steeds deel 
aan de jongerenactiviteiten en ook 

bij hem zien we hoe deugddoend dat 
is. Die gasten spreken echt af met 
elkaar om daar samen naar toe te 
gaan.  Voelen dat je erbij hoort, dat 
is zo belangrijk.” 

Als ik aan Filip vraag wat voor hem 
centraal mag staan dan moet hij daar 
niet lang over nadenken: zet de voet-
ballertjes maar centraal. Dat mag nog 
meer bekend worden. De ergothera-
peut die zichzelf naar de achtergrond 
schuift. Supporteren én scoren vanop 
de achterlijn. De cirkel is rond. 

“Die CP-voetbalploeg, 
dat is echt puur fun, 
zowel voor de gasten 
als voor mij.”
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Het klopt als een bus. Wat Nele Fla-
mang zegt. Spelen is zoveel meer dan 
spel: door te spelen communiceren 
kinderen over hun leefwereld en ge-
voelens. De avond na mijn gesprek met 
Nele word ik uitgenodigd in de poppen-
klas van mijn dochter. Ik luister stiekem 
mee naar de conversatie tussen twee 
wc-rolletjes als mijn kleuter op haar 
potje zit. Als je van spelen leren kan…

Verbindend spel
Spel kreeg bij Nele een centrale rol in 
de opvoeding van haar dochters Lotte 
(5) en Lis (2). Ze vindt het belangrijk 
dat haar kinderen zo dicht mogelijk bij 
zichzelf kunnen blijven.

“Verbindend spel is een manier om te 
communiceren met je kind. Een taal 
om toegang tot hen te krijgen. Als er 
opgestapelde spanning en stress in de 
weg zit kan spel helpen om los te laten.”
Een half uur per week spelen met je 

Wil je met me spelen? 
Hoe spel ouder en kind verbindt

kind kan al verschil maken voor ge-
dragsverandering.

“Spel versterkt de verbinding tussen 
ouder en kind en dat op zich is zo’n 
kernbehoefte, dat je daarmee al heel 
wat problemen kan voor zijn.”

‘machtsomkeerspel’
Kinderen zoeken van nature manieren 
om hun spanning kwijt te geraken.

“Wanneer een kind zich bijvoorbeeld 
machteloos heeft gevoeld, zal het nadien 
proberen om dit opnieuw in balans te 
brengen door de macht terug te nemen. 
Je ziet vaak dat kinderen zich op school 
heel flink gedragen en dan komen ze 
thuis en willen ze niet meewerken. Dat 
is hun manier om die balans terug te 
herstellen.”

Hier kan ‘machtsomkeerspel’ helpen: 
“Dan mogen zij bijvoorbeeld eens de 

boze juf zijn en wij het kindje. Door mee 
te gaan in hun spel en erop te vertrou-
wen dat je kind aanbrengt wat nodig is, 
help je hen die ballast kwijt te geraken. 
Zonder te dreigen of van hen te verwach-
ten dat ze zich meteen weer goed gedra-
gen. Want dan schuiven we het probleem 
op of gaan ze alles opkroppen.” 

Je kind bereiken via spel
“Als er veel getreuzel is ’s morgens en ik 
begin me daarin op te jagen, werkt dat 
averechts. Maar als ik iets speels kan 
inbrengen, bijvoorbeeld als een helikop-
ter naar de auto gaan, dan krijg je hen 
gewoon gemakkelijker mee.”

Of als ze hun tanden niet willen poet-
sen: “Je kan beestjes proberen vangen 
of vragen ‘waar zijn uw tandjes?’ en dan 
de tenen beginnen poetsen. Ik vind het 
heerlijk als je ze dan uiteindelijk, druk 
wijzend naar hun tandjes, ziet vragen 
om hun tanden te poetsen.”
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“Spel versterkt de verbinding tussen 
ouder en kind en dat op zich is zo’n 
kernbehoefte, dat je daarmee al heel 
wat problemen kan voor zijn.”

Volle aandacht voor je kind
Wat helpt om in het drukke alledaagse 
leven aandacht te hebben voor spel en 
verbinding?

“Wij doen elke dag een afgebakend 
spelmomentje. Dan gaat kleine zus bij 
papa en grote zus bij mij. Dan heb ik 
een kwartier alleen aandacht voor haar 
en voor wat ze graag wilt doen. Soms 
komt er iets naar boven dat ze nog wilt 
verwerken. Maar alleen al die volle, 
liefdevolle aandacht doet wonderen. Ik 
vertrouw er echt op dat ze me toont wat 
ze nodig heeft.” 

Verwerken via spel
“Soms zie je in hun spel elementen ko-
men van andere plekken en dan weet je 
dat ze wellicht iets te verwerken hebben. 
Bijvoorbeeld naspelen wat op school ge-
beurde. Dat zien en ondersteunen is echt 
een cadeau voor je kind.”

Nele vertelt over een mama wiens kind 
memory wilde spelen. Die mama dacht: 
“wat kan je daar nu mee verwerken?” 
Maar uiteindelijk kregen de kaartjes 
stemmetjes en speelde het kind een 
eetsituatie na. Tijdens het spel kon 
de mama meegeven dat het ok was 
om terug te eten nu het kind genezen 
was. Dit was een kantelpunt in haar 
eetgedrag.

Vertrouwen in je kind
“Ga spel niet te veel als een techniek 
zien. In essentie vraagt het ons ver-
trouwen dat ze spel als taal kunnen 
gebruiken. Daar oog voor hebben en 
proberen inschatten wat ze bedoelen 
vraagt afstemming en inleving. En we 
mogen gissen en missen…”

‘Regressiespel’
“Toen Lis nog in de buik zat ging Lotte 
soms kruipen, vroeg om een luier, sprak 
‘babytaal’… Zij was aan het verwerken 
dat er een baby ging komen. Ik vertrouw-
de erop dat ze een goede reden had om 
dit spel te spelen, anders had ze dat niet 
gedaan. Het hielp haar om die overgang 
wat zachter te maken.”

Krokodil is wakker
“Deze ochtend kapte Lotte haar schoe-
nen vol zand uit in de auto. Ik was ge-
triggerd en vloog tegen haar uit. Dat is 
op dat moment niet wat ze nodig heeft. 
Maar zo’n momenten kunnen we her-
stellen.”

Nele noemt dit de ‘krokodil’ in haar 
hoofd en benoemt dit ook zo naar 
Lotte toe: ‘mama’s krokodil werd weer 
wakker’. Gelukkig voor Lotte weet ze 
de ‘terugspoelknop’ van mama zitten. 
Als Lotte op mama’s oor duwt spoelt 
mama de ruzie speels overdreven te-
rug. 

Kruip in de leefwereld van je kind 
Spel evolueert met de leeftijd. En elk 
kind is anders. “Met Lis speel ik vaak 
fysieker bijvoorbeeld, terwijl Lotte heel 
erg geniet van rollenspel.”

“Verbinding voelen blijft voor ieder kind 
op elke leeftijd belangrijk. Het gaat om 
onze bereidheid om echt in hun wereld 
te kruipen en daarin mee te gaan: bij 
pubers kan dit dan samen schminken 
zijn of gek doen voor de spiegel.” 

Als logopediste werkte Nele ook met 
kinderen met ASS (autisme spectrum 
stoornis). In de therapie gebruikte ze 
geregeld spel: “met een kind op de mat 
gaan zitten, kijken naar waar de interes-
se gaat, volgen en dan zo goesting geven 
om samen te communiceren. Spel is zo 
krachtig!”

Hoe kunnen ouders elkaar onder-
ling ondersteunen?
“Zelf eens een kussengevecht houden! 
Manieren zoeken om ons innerlijk kind 

levend te houden en speels blijven. 
Eens een grappige serie kijken ofzo. 
Iets opzetten waarvan je keihard moet 
lachen. Hoe meer plezier wij toelaten in 
ons leven, hoe gemakkelijker het wordt 
om verbindend te spelen met ons kind.”

Blijven spelen is de boodschap!

Wie is Nele Flamang?
Nele Flamang is logopediste, 
Aware Parenting-instructeur en 
auteur van het boek ‘Als je van 
spelen leren kan’. Meer inspira-
tie? Je kan Nele ook volgen op 
Instagram of Facebook. Of neem 
een kijkje op haar website: 
praktijkneleflamang.be
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Op tocht met Obe:
een waar avontuur!

Klaar om mee te duiken in ons 
avontuur? 
Ik ben Liesbeth en van nature geen 
zittend gat. Sport beheerst mijn leven 
al van kleins af aan. Als licentiaat LO 
proefde ik voor het eerst van buiten-
sporten als klimmen, mountainbike, 
skiën, snowboard, kajakken. Daarna 
ging ik als docent aan de slag in een 
Vlaamse Hogeschool. De outdoor- en 
wintersporten behoorden er tot mijn 
vakgebied. Toen ik zwanger werd, 
droomde ik dus al hardop over de 
heerlijke berg- en tentavonturen die 
we samen zouden beleven.

Het draaide net iets anders uit. Mijn 
zoon Obe bleek een specialleke te zijn. 
Tijdens de maanden die volgden na 
de bevalling werden de verwachtin-

gen telkens opnieuw bijgesteld. Een 
meervoudige beperking: dat was de 
berg waar we voor stonden. Bovendien 
kwam ik er alleen voor te staan, een 
hele zware periode dus. 

Gaandeweg leerde ik de lichtpuntjes 
zien. Elk ministapje vooruit, wat zelfs 
bij een normaal kind amper opgemerkt 
wordt, was hier telkens een grootse 
overwinning. Grote dromen werden 
kleine avonturen. Voorbereiding, vol-
harding, zoeken naar de juiste oplos-
singen en omkadering: dat werd mijn 
nieuwe uitdaging. 
 
Nieuwe dromen popten op, sudderden 
verder en kregen een concrete vorm. 
Het gaf me onnoemelijk veel energie 
en voldoening. Kijken naar de moge-

lijkheden die er wél zijn. Als je dan 
ook ziet hoe je je kind stimuleert in 
zijn ontwikkeling en hoe gelukkig hij 
hiervan wordt, dat is het ultieme ge-
luksgevoel voor mijn bijzondere moe-
derhart. Het zit mooi vervat in volgende 
quote die ik ooit tegenkwam: 

Heaven on earth
not a place to find,  
but a decision to make

Op zoek naar avontuurlijker terrein
Ik bleef op zoek naar nieuwe moge-
lijkheden en alternatieven om samen 
met Obe de natuur in te trekken. Een 
stevige wendbare buggy, verschillen-
de types draagzakken, een actieve 



rolstoel. Ook bij mezelf kriebelde het 
om weer meer te gaan sporten, om 
mijn conditie op te krikken. Als single 
mom opnieuw een grote uitdaging. Een 
goede fietskar met vering bracht de 
oplossing. Ik kon die koppelen aan mijn 
koersfiets en mountainbike. Eindelijk 
konden we samen sporten! Zo beleef-
den we tijdens de zomervakanties vele 
heerlijke en memorabele tochten in 
de Ardennen.

Toen Obe begon te kruipen, wou ik 
hem zelfredzaam maken in ons huis 
met vele trappen. Ik maakte een op-
hangpunt voor het klimtouw aan de 
open trap en met de klimgordel aan 
leerde ik Obe op een veilige manier 
de trap opkruipen. Als beloning voor 
zijn verwoede pogingen volgde steevast 

een slingersessie aan het touw. Vlie-
gen als een vogel door de lucht, hoe 
heerlijk is dat? Ons eigen Plopsaland 
in huis! We trokken frequent naar de 
klimzaal in Gent. Om af te dalen mocht 
Obe dan paardje rijden op mama’s rug. 
Joepie! Zo was Obe op een speelse 
manier bezig zijn kracht, evenwicht 
en motoriek te oefenen. We hadden 
samen veel plezier: win-win.

Mijn ultieme droomvakantie
Afgelopen zomer vloeide alles samen 
in mijn ultieme droomvakantie: terug 
met de tent gaan kamperen!

Mijn 2 avontuurlijke scoutsoppas-
sers opgetrommeld, een donkere 
tent voor Obe, wat creatief wezen 
met kampeergerei en visueel af-

bakenen van de kampeerzone.  
Suppen op de rivier, mountainbiken 
in de uitgestrekte bossen, tussen de 
rotsen smalle gangetjes zoeken en er-
door proberen kruipen. Mijn buitenkind 
genoot met volle teugen. Terug leven 
in en op het ritme van de natuur. Wat 
eerst een hele organisatie leek, ging 
verbazingwekkend vlot. Het smaakt 
vooral naar meer: veel meer!

Intussen groeide ook mijn honger naar 
sneeuw en échte bergen. Hier zou ik 
enkel van kunnen genieten als dit sa-
men met Obe kon. Vol goede moed be-
gon ik aan dit project. Het resulteerde in 
een onvergetelijke skiweek. Benieuwd 
hoe we dit avontuur aangepakt hebben? 
Kom dan zeker luisteren naar mijn in-
spiratiesessie op de Kangoeroebeurs!
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VOLG DE OUDERS VIA
'MIJN KIND, BIJZONDER KIND'

WEBINARS
ORGANISEERT

VOOR OUDERS EN
PROFESSIONELEN

BUNDELT

INFORMATIE
OVER HULPMIDDELEN,

VRIJE TIJD, ...
TEGEMOETKOMINGEN, 
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gratis
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ONTDEKKEN

UITPROBEREN
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11 12 2022
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11-17u 10-18u
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Zorgbeurs voor baby’s, kinderen en jongeren met een beperking

SAVE
THE DATE

kangoeroe
beurs

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 
2022 organiseert Fiola vzw de 15de 
editie van de Kangoeroebeurs in 
Waregem Expo. Het is dé Zorgbeurs 
voor baby’s, kinderen en jongeren 
met een beperking en hun netwerk. 

PROGRAMMA
� Het aanbod van de beurs is ver-

deeld in vier grote thema’s: zorg 
& informatie, spel & leren, vrije 
tijd & vakantie, hulpmiddelen & 
aanpassingen. 

� Er is op vrijdag én zaterdag door-
lopend kinderanimatie met een 
zoektocht doorheen de beurs, 
knutselworkshops en onze gezel-
lige snoezelcamping! 

� Er is een groot aanbod aan sport-
demo’s. 

� En voor de eerste keer organise-
ren we de Fiolasessies: korte in-
spirerende lezingen en gesprek-
ken door en voor professionelen, 
ervaringsdeskundigen en ouders 
van kinderen met een beperking. 
Inschrijven voor de sessies kan via 
www.Kangoeroebeurs.be.

 

� Vrijdag 11 maart

 14u: Dr. R. Van der Looven (revali-
datiearts kinderziekenhuis UZ Gent). 
Innovatie binnen vroegrevalidatie. 

 15u: Vil!a iMagina. Workshop zelf 
snoezelmateriaal maken.

 17u: Jongeren aan zet! Dieuwke, Sebbe 
en Thijs gaan in gesprek met Vlaams 
minister van welzijn Wouter Beke.

� Zaterdag 12 maart

 11u: Marieke Nijs (CLB-medewerker) 
Samen met een ouder werpt ze een 
blik op mogelijke schooltrajecten voor 
een kind met extra zorgnoden.

 13u: Liesbeth Mazyn (mama van Obe 
en actief lid van vzw de ouders). Een 
inspirerend verhaal over avontuurlijk 
reizen met Obe.

 14u: Vil!a iMagina. Workshop zelf 
snoezelmateriaal maken.

 15u: Nele Flamang (logopediste van 
opleiding en gepassioneerd Aware 
parenting instructeur). Verbindend 
spelen.

 17u: Beno Schraepen (orthopedagoog 
en lector aan de AP Hogeschool). 
Over zijn nieuwste boek met William  
Boeva ‘Excluses’.

FIOLASESSIES

WAREGEM EXPO  -  ZUIDERLAAN 20, 8790 WAREGEM

Scan hier het volledig 
programma, standhouderlijst 
en uw GRATIS TICKET voor  
vrijdag en/of zaterdag.

www.facebook.com/kangoeroebeurs
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Drie tieners leggen hun struikelblok-
ken en dromen voor aan de minister 
van Welzijn, Wouter Beke. Hun hoop? 
Een inclusieve en toegankelijke we-
reld, niet enkel voor hen, maar voor 
iedereen.

Dieuwke: “ Zo een keer weg gaan, zon-

der dat mijn ouders achter me lopen, 

daar verlang ik naar!”

Dieuwke is 15. Ze gaat naar het regu-

In debat met Minister Beke: 
jongeren aan zet!

lier onderwijs. Haar rolstoel remt haar 
ambities niet af. Ze neemt deel aan het 
leerlingenparlement en geeft dansles 
aan jonge kinderen met een beperking. 
Dieuwke neemt haar leven graag zelf in 
handen, daarom staat ze op de wachtlijst 
voor het persoonlijke-assistentiebudget 
(PAB).

“Met assistentie zou ik me meer tiener 
voelen. Gewoon ervaren wat anderen 
meemaken. Dat gaat niet over grootse 
dingen: zelfstandig naar school gaan, 
eens gaan winkelen met vrienden. Zelf 
mijn assistentie organiseren met ie-
mand waar ik vertrouwen in heb, het 
zou voor mij een wereld van verschil 
maken.”

De vraag van Dieuwke: “Ik sta al 10 
jaar op de wachtlijst voor een PAB. Hoe 
komt het dat dit zo lang duurt terwijl 
het zo veel zou betekenen voor mij?”

Minister Beke: “We proberen meer 
middelen in te zetten in het PAB maar 
het klopt dat dit nu vooral naar groepen 

gaat waar ondersteuning prioritair is. 
Daar hebben we net een grote beweging 
kunnen maken. Wat ik hoor in jouw ver-
haal Dieuwke, is dat we die besteding 
ruimer moeten zien. Dat het niet enkel 
gaat over assistentie in de strikte zin 
van het woord maar dat het ook een 
hefboom kan zijn voor sociale inclusie. 
Het gaat dan over de vraag: hoe kan ik 
mijn leven op een goede manier uit-
bouwen, hoe kan ik mijn talenten maxi-
maal benutten. Op die verruiming van 
de budgetten moeten we zeker verder 
inzetten, ook voor jongeren.” 

Minister Wouter Beke

Dieuwke

Thijs
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Thijs: “Mij leren kennen, daar draait 
het om.” 

“Ik vind het beu dat mensen naar mijn 
autisme als een beperking kijken. Ze 
zien dan vooral wat ik niet kan. Veel 
dingen lukken me wel, als er een beetje 
rekening met mij gehouden wordt. Het 
lijkt alsof ze een boek beoordelen, zon-
der goed de inleiding te lezen.”

Thijs is 12. Hij denkt graag mee over 
grote vraagstukken als toegankelijk-
heid en emissiezones. Na een moei-
lijk zesde leerjaar startte Thijs op een 
gespecialiseerde school. Dit geeft hem 
meer ademruimte: de kleine groepen, 
een team dat mee zoekt naar aanpas-
singen op maat, leerkrachten die goed 
begrijpen wat autisme is. Thijs is blij met 
de overstap al is de lange busrit wel een 
heikel punt voor hem.

De vraag van Thijs: “Door de overstap 
naar het buitengewoon onderwijs zit 
ik heel lang op de bus. Ik kom vaak 
te laat op school. Welke invloed kan 
een minister van Welzijn hier mee op 
uitoefenen?”

Minister Beke: “Er bereiken mij he-
laas veel schrijnende verhalen rond 
het busvervoer voor leerlingen uit het 
buitengewoon onderwijs. Dat zit niet 
rechtstreeks onder mijn bevoegdheid, 
maar dat wil niet zeggen dat ik mij niet 
aangesproken voel om mee te zoeken 
naar oplossingen. Dit komt zeker ver-
der aan bod in het parlement. Ik nam 
daarvoor al contact op met de minis-
ter van Mobiliteit. Dit moet absoluut 
verbeteren.”

“Daarnaast Thijs, wil ik je nog iets ver-
tellen over ons actieplan autisme. Via 
praktijkvoorbeelden willen we meer 
zicht krijgen op de problemen en uit-
dagingen die er zijn voor mensen met 
autisme. Zo willen we meer mensen 
vertrouwd maken met de noden van 
deze doelgroep.” 

 
Sebbe: “Als ik minister zou zijn dan 
zou ik de mensen waarover het gaat 
meer betrekken. Ik heb het gevoel 
dat mensen met een beperking vaak 
derde partij zijn. Je hebt de politiek 
en de professionals en als we een 
beetje geluk hebben mogen we zelf 
iets zeggen.” 

Sebbe is 16 en studeert humane weten-
schappen. Hij botst het meest op zijn 
beperking op school. De brede waaier 
aan ontwikkelingsstoornissen is er te 
weinig gekend, stelt hij vast. Met een 
minder zichtbare beperking bots je snel 
op onbegrip of onwetendheid. Voor Seb-
be lukken veel dingen net wel, al maken 
kleine aanpassingen het zoveel comfor-
tabeler.   

De vraag van Sebbe: “Leerkrachten 
zijn te weinig op de hoogte van be-
perkingen en wat dit betekent voor 
jongeren. Misschien kan daar al van 
in de lerarenopleiding meer aandacht 
voor komen?”

Minister Beke:“Ik denk dat je iets heel 
belangrijks aanhaalt. Welzijn en On-
derwijs zijn vaak nog aparte werelden. 
Samen met de minister van Onderwijs 
bekijk ik hoe we dit meer kunnen over-
bruggen. Dit is een nieuw verhaal dat 
we willen schrijven. We geloven hier 
sterk in ondersteuners en samenwer-
kingsverbanden. Ook diensten als Fi-
ola, met een aanbod van rechtstreeks 

toegankelijke hulpverlening zien we als 
belangrijke partner hierin.” 

“We moeten af van het opdelen in 
hokjes: onderwijs, welzijn, opgroei-
en. Meer vertrekken vanuit de persoon 
zelf. Zo wil ik toewerken naar een ge-
integreerd jeugd- en welzijnsbeleid, 
een nieuw inhoudelijk verhaal waarin 
belangrijke bruggen worden gelegd 
tussen onze verschillende agentschap-
pen en het departement Welzijn.” 

“We zijn met grote dingen bezig en 
met grote budgetten maar dan gaat 
het vooral over cijfers. Het allerbe-
langrijkste is om te luisteren wat het 
doet met de mensen, om die verhalen 
dan weer te vertalen naar het beleid. Ik 
probeer dat op verschillende niveaus: 
door raadgevende comités met verte-
genwoordigers van de doelgroep, door 
mensen uit te nodigen rond bepaalde 
thema’s. Laatst had ik William Boeva 
op bezoek. Uit dat gesprek nam ik veel 
mee over de kansen en voorwaarden 
tot inclusie en hoe bepalend een con-
text hierin kan zijn. Dan hebben we het 
niet langer ‘over’ mensen maar gaat 
het over ‘samen met mensen’ beleid 
maken. Daarom vind ik het zo waar-
devol om hier naar jullie te luisteren.”

Dieuwke, Thijs en Sebbe zijn nog lang 
niet uitgepraat. Ze zijn benieuwd wat 
er met hun vragen en bedenkingen zal 
gebeuren. Ze dromen van inclusieve 
vrije tijd, van toegankelijke voetpaden, 
scholen en openbaar vervoer. Ze zetten 
het debat graag verder op de Kangoe-
roebeurs! 

Sebbe
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Een klein gezellig schooltje in Krui-
sem. Sinds vorig schooljaar schrij-
ven ze hier het inclusieverhaal van 
Jeanne. Jeanne viel er met haar gat 
in de boter. En met haar de rest van 
de kleuters van ‘Het Hukkelpad’. Di-
rectrice Veronique en juf Sofie nemen 
ons mee op hun inclusiepad. 

Gedragen door het team
Veronique is fier op haar team: 
“We zijn trots op onze kleine, laagdrem-
pelige school. Alle leerkrachten zetelen 
in alle werkgroepen. Iedereen is dus erg 
betrokken. Ook voor inclusie is dat be-
langrijk: dit moet gedragen zijn door ie-
dereen: van de keuken tot in de opvang.”

Krachtige samenwerkingen
“Toen we kennismaakten met Jeanne 
zaten we met het team rond de tafel. 
Wat is er nodig zodat Jeanne hier naar 
school kan komen?

Inclusie 
door de bril van een kleuterschool

We werken samen met Fiola, revalidatie-
centrum, vrijwilligers, studenten en on-
dersteuners. Dat is leuk en leerrijk voor 
ons, want op sommige vlakken hebben 
we de expertise niet. Het enthousiasme 
van deze mensen is enorm groot. Dat 
geeft ons een boost om dingen te doen 
en te proberen.”

Ouders als partners
Veronique en Sofie pleiten voor een 
nauwe en open communicatie met 
ouders: 
“Je moet je kind met een gerust hart 
kunnen achterlaten op school. We wil-
len dat ouders alles durven zeggen en 
vragen. Dat ze niet moeten wachten tot 
op het oudercontact.”

“Alle ouders zijn zeer positief en be-
schouwen het net als een meerwaarde 
dat er een kindje met een beperking in 
de klas zit.” 

Deel van de groep
Jeanne mag gewoon meedoen met de 
anderen en dit liefst zoveel mogelijk 
in de klas: 
“Als we iets knutselen dan krijgt zij alle 
kansen om hetzelfde te doen, om zich 
niet speciaal te voelen.”

Gelukkig kent Sofie Jeanne ondertus-
sen al goed, waardoor ze gemakkelijk 
kan inspelen op haar noden:
“ Zo speelden we onlangs ‘zakdoekje 
leggen’. Ik had Jeanne in haar rolstoel 
in de kring gezet, terwijl de rest van de 
kinderen op de grond zat. Dat vond ze 
echt niet ok. Gelukkig begreep ik wat er 
aan de hand was en kon ik benoemen 
dat ik haar er ging bij zetten. Ze werd 
meteen terug rustig.”

Dat Jeanne zich niet anders of speciaal 
zou voelen, daar was de school van bij 
het begin mee bezig: 
“We wisten dat we geen stoel wilden 
voor Jeanne waardoor ze er bovenuit 
zou steken of waardoor het moeilijk 
zou zijn om bij de andere kinderen aan 
tafel te zitten.”

Alle leerlingen voordeel
Wat werkt voor een leerling met een 
specifieke behoefte zal vaak ook wer-
ken voor andere leerlingen:
 “Zo dachten we vroeger dat SMOG – 
‘Spreken Met Ondersteuning van Ge-
baren’- gebarentaal is, maar dat klopt 
natuurlijk niet. En nu wordt SMOG inge-
zet voor de hele klas. Het bevordert de 
interactie tussen de kleuters.”

Snoezelen in het Hukkelhuis
“Eerder hebben we de speelplaats her- 
aangelegd. Trapjes en opstapjes werden 
recht getrokken. Zoveel mogelijk plat. En 
nu bouwen we het Hukkelhuis. Daarin 
zullen veel snoezelelementen verwerkt 
worden. Doen we dit alleen voor onze  
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inclusiekinderen? Natuurlijk niet. Wij 
voelen dat veel kinderen het soms moei-
lijk hebben om tot rust te komen.”

Een verrijking
Inclusief onderwijs gaat verder dan 
kunnen meedoen of kijken wat werkt 
voor de hele klas. Het gaat ook over 
het verruimen van kinderen hun blik 
en deel uitmaken van de samenleving:
“De inclusieverhalen maakten ons nog 
meer tot de school die we willen zijn. Een 
grote meerwaarde voor de kinderen is 
het leren omgaan met mensen met een 
beperking. We hebben op school ook een 
vrijwilliger in een rolstoel. Kinderen zijn 
het gewoon die persoon hier te zien.”

“Voor Jeanne is het zijn zoals iedereen 
heel belangrijk. Op vlak van taal en soci-
ale ontwikkeling wordt zij hier ook meer 
uitgedaagd. In haar spel zoekt Jeanne 
interactie met de andere kinderen. Ze 
heeft ook liever dat een kind haar rol-
stoel duwt dan de leerkrachten.”

Hulpmiddelen
Het vinden van specifieke hulpmidde-
len blijkt vaak nog een uitdaging. In 
Het Hukkelpad hebben ze het gevoel 
dat scholen hier nog onvoldoende in 
thuis zijn. Gelukkig krijgen ze hulp van 
de ondersteuners en Fiola:
“Deze hulp is echt welkom, want voor 
ons is dit allemaal nieuw. Zo hoorden we 
over een lessenaar met uitsparing. Maar 
dan blijkt dat je er pas recht op hebt van-
af het eerste leerjaar. Onze ondersteuner 
gaat haar best doen om het toch nu al 
aan te vragen. Want voor Jeanne is dit 
ideaal. Ze zou hierdoor met haar rolstoel 
veel dichter bij de tafel zitten.”

“Van Carla, de begeleider van Fiola, 
mochten we een meegroei-plaspotje 
gebruiken voor Jeanne. Helaas kunnen 
we dit niet onder onderwijs gesubsidi-
eerd krijgen. Gelukkig hebben we een 
vrijwilliger die schrijnwerker is. Hij heeft 
dit voor ons nagemaakt.” 

Dromen voor de toekomst 
In het Hukkelpad genieten ze er 
van om Jeanne te zien openbloeien. 
Véronique en Sofie dromen van een 
toekomst met nog meer kansen voor 
inclusief onderwijs: 
“We hopen dat inclusief onderwijs nog 
meer steun zal krijgen van de overheid. 
Een kind zoals Jeanne komt in het bui-
tengewoon onderwijs terecht in een klas 
van 5 mét ondersteuning van ergo, kine 
en logo. Bij ons komt ze in een klas van 
25 met 5 uur ondersteuning. Meer uren 
zouden echt welkom zijn.”

En dan zijn er nog de kleine dromen 
voor elk van hun kleuters:
“Ik hoop dat we later een school vinden 
die aansluit bij ons en die open staat voor 
Jeanne. En dat het inclusieverhaal nog 
een heel aantal jaren kan voortgaan.”

“Inclusief onderwijs gaat verder dan 
kunnen meedoen of kijken wat werkt 
voor de hele klas. Het gaat ook over het 
verruimen van kinderen hun blik en deel 
uitmaken van de samenleving”
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Met Ante op roadtrip 
door haar bijzonder onderwijsverhaal…

Hallo, ik ben Ante! Ik neem jullie even 
mee door mijn verhaal.
Dit ben ik met mijn achternichtje Sara, 
twee handen op één buik. Weet je wat 
mooi meegenomen was? Haar mama 
was ook de dokter voor mijn oren. In 
mijn traject van slechthorend naar 
doof had ik mijn dokter altijd dicht in 
mijn buurt. 

Ja, je ziet het goed. Ik was altijd al een kapoen. Dit is 
een foto van mijn eerste kapoenenkamp in de scouts. 
Best een grote stap voor mij. Ik zat in het buitenge-
woon onderwijs en kende nog niet zo veel vriendinnen 
buiten school. Door naar de scouts te gaan werd de 
overstap naar het gewoon onderwijs makkelijker. Ik 
werd het een beetje gewoon om tussen veel kinderen 
en lawaai te zijn. Ik leerde er te communiceren zonder 
het gebruik van gebarentaal. Weet je wat helemaal te 
gek is? Intussen ben ik zelf leiding van de kapoentjes. 

De operatie van mijn tweede inplant 
liep niet helemaal zoals gepland…
Ze raakten mijn evenwichtsorgaan. 
Hierdoor ben ik heel ziek geweest en 
bleef ik langer in het ziekenhuis. Ge-
lukkig kwam alles goed en kon ik terug 
naar school en naar de scouts. Zelfs 
met een verband rond mijn hoofd kon 
ik nog veel plezier maken. 
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Mijn laatste rapportje van Sint-Lievenspoort. 
Een bijzonder moment. Ik ging er naar school van 
het tweede kleuterklasje tot het tweede leerjaar. 
Ik heb hier zoveel geleerd en ben enorm gegroeid.  
Als ik nu langskom in Sint-Lievenspoort, voel 
ik nog steeds die vertrouwde en warme sfeer. 
Mijn droom? Later als opvoedster werken in MFC 
Sint-Lievenspoort! 

Met frietjes kan je mij altijd blij maken. Bij de over-
stap naar het gewoon onderwijs vond ik het jammer 
dat ik mijn klasje en mijn lievelingsleerkracht moest 
achterlaten. Toen kwamen we op een leuk idee. Om 
de twee weken gingen we na schooltijd frietjes eten 
en kon ik mijn oude klasgenoten even terug zien. Dit 
hebben we een jaar gedaan. Daarna was ik helemaal 
klaar om mijn vleugels te spreiden en op mijn nieuwe 
school te landen. 

Mijn eerste schoolfeest in de ‘gewone’ 
Klaverschool. Heel spannend, want ik 
zag mijn zus altijd al het beste van zich-
zelf tonen en nu mocht ik zelf meedoen. 
In het thema van de Olympische spelen 
zwom ik mijn nieuwe schoolomgeving 
tegemoet. Superleuk! 

Kunnen zijn wie je bent… niet altijd makkelijk. 
Ik was blij en trots om na het warme bad van 
Sint-Lievenspoort de overstap naar een gewo-
ne school te maken. De eerste jaren had ik veel 
vriendjes. Daarna werd het moeilijker op sociaal 
vlak. Uitsluiting, gepest worden… ik was blij met 
de overstap naar het middelbaar om weer in een 
nieuwe omgeving te duiken. Nu zit ik in het zesde 
middelbaar en heb ik vooral buiten school veel 
vrienden. Ze zien mij graag om hoe ik ben en kij-
ken niet naar wat ik heb. Daar trek ik me aan op.
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Helpper zorgt voor de 
juiste assistentie

Gezelschap

Kinderopvang

hulp in huis

administratie

koken

klusjes

vervoer

... en veel 
meerSCAN de QR-code

voor meer informatie

 Of surf naar www.helpper.be/kangoeroebeurs

Drie redenen om voor Helpper te kiezen

Geveri�eerde helpper-assistenten

Veilige betalingen

Dubbele verzekering

Hoe zal het zijn als je 
straks groter wordt en 

we je niet meer 
kunnen tillen?

Jouw zorgzame rechterhand voor inspiratie, 
advies en oplossingen rond levenslang 
thuiswonen en woningaanpassingen.

Een vraag die heel veel ouders van bijzondere 
kinderen bezig houdt. Steeds meer ouders nemen 
het initiatief om samen met hun kind thuis te blijven 
wonen. Woningen zijn hier meestal niet op voorzien 
en worden binnen de kortste keren omgetoverd in 
een cleane zorgomgeving. Dit kan nochtans anders. 

• Woningaanpassingen op maat
• Waan je niet in een ziekenhuis
• Praktisch en aangenaam, een echte thuis
• Advies, ontwerp en uitvoering

Denk je dat een woningaanpassing voor jullie 
een oplossing kan bieden?

Kom met jouw vragen of plannen naar 
onze stand (Stand 11) en maak kans op 
2 uur gratis woningadvies.



Warm onderwijs thuis

Welkom (Vitajte) 
Vandaag ben ik welkom bij Nicolas en 
zijn familie. Warm welkom. Hier val je 
met de deur in het hart van de familie.
Een familie met een hart voor elkaar.
De familiefoto hangt centraal: papa 
draagt Nicolas. Mama staat dicht bij. 
Haar ogen laten Nicolas niet los. Zus-
sen en broers dragen mee. Zorgzaam 
en fier. Bij elkaar. Familie.  

Familie (Rodina)
Nicolas zijn geboorteland is Slowakije. 
Drie jaar wonen ze in België.  Hij is 
nu zeven jaar. De dokters in België en 
Slowakije zeggen hetzelfde: Nicolas 
kan niet zoveel. Hij kan niet zitten, niet 
praten, niet lopen…   

Maar Nicolas kan wél veel: als je maar 
kijkt en luistert. Dat kan zijn familie 
net goed. 

Zus tolkt voor mama, mama tolkt voor 
Nicolas. Een groot verhaal in korte zin-
nen. Maar je voelt waar het om draait. 
Je moet niet alles begrijpen als je 
elkaar verstaat. Dat is het wondere 
verhaal van Nicolas.

Nicolas wordt gedragen door zijn fa-
milie, niet enkel op de foto, ook in het 
echt.

Papa brengt Nicolas aan het lachen. 
Er is een zorgende zus en een speelvo-
gel zus. Er zijn sterke broers die leren 
voor kok. Koken voor Nicolas, dat doet 
mama. Ook al is eten voor Nicolas niet 

makkelijk. Voor Mama is Nicolas haar 
liefde, haar schatje, haar alles.

Mama is blij met alle nieuwe dingen 
die Nicolas kan. Soms is dat grappig. 
Nicolas maakt de klank ‘Ara’. Ara be-
tekent: ‘ga weg.’ Nicolas houdt van 
vrijheid. Hij weet wat hij wil. Hij heeft 
een blij en een boos gezicht. Beiden 
even mooi. Daar toont hij veel mee. 
Nu probeert hij iets nieuw: ‘Ara’. Zijn 
familie geeft hem ruimte maar blijft 
dichtbij. 

School (Skola)
Mama en papa voelen wat goed is voor 
Nicolas. Nicolas is snel ziek. Veel drukte 
geeft hem koorts. Naar school gaan is 
moeilijk. Maar ook belangrijk. Op school 
kan je leren. Op school kan je spelen. 
Mama droomt dat Nicolas kan leren. 
Nicolas droomt dat hij kan spelen.

Ook mama en papa weten wat ze wil-
len: school voor Nicolas, maar dan 
thuis. En dat werkt: minder ziek, min-

“Nicolas is bijzonder. 
Zijn familie zoekt wat 
hem kan helpen. Zijn 
thuis is zijn speel-
plaats, zijn klas, zijn 
wereld. Op maat”
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der koorts. Meer tijd om te spelen én 
te leren. Twee keer in de week komt 
juf langs. Nieuw speelgoed ontdekken, 
naar buiten op stap, muziek maken… 
Nicolas is nieuwsgierig. Het werkt. 

Nicolas is bijzonder. Zijn familie zoekt 
wat hem kan helpen: een matras, een 
stoel, een box om te spelen. Zijn thuis 
is zijn speelplaats, zijn klas, zijn we-
reld. Op maat.  

Kracht (Silna)
Onderwijs aan huis, dat doe je niet 
alleen. Alle hulp is welkom: de juf, 
de kinesist, de begeleiders van Fio-
la. De familie omarmt alle hulp. De 
begeleiders omarmen de familie. 
Sabine van Fiola spreekt een woordje 
Slowaaks: ‘Dakujem’, dankjewel. Als 
ze een tweede woordje zou leren dan 
zou het ‘kracht’ zijn.  Kracht om samen 
Nicolas te dragen. Kracht om elke dag 
en nacht opnieuw op te staan. Kracht 
om te geloven in de toekomst van Ni-
colas. Silna Rodina. Krachtige familie.
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Het DNA van Yieha!

Dit zeggen 

kinderen en jongeren

“Yieha is een plek 
waar mijn broer en ik 
op kamp kunnen en 
ons amuseren zonder 
schrik om anders  
bekeken te worden.”

“Het was het allereer-
ste kamp waar ik al 
naar uitkeek toen ik 
nog examens had.”

“Yieha staat open voor iedereen. De 
groep is wijs en open.”

“Bij Yieha heb je het gevoel dat je een 
persoon mag zijn met een verhaal en 
niet louter met een etiket.”

“Yieha is mijn tweede familie.”

“Ik haat het om te zeggen, maar op 
Yieha kamp mis ik mijn ouders niet 
eens.”

“Het Yieha zomerkamp mag naar mijn 
mening echt heel de zomer duren.”

Wat denken

de ouders?

“Wij vinden nergens 
anders een aanbod 
waar onze twee kin-
deren samen kunnen 
deelnemen én waar 
ze zich beiden goed 
voelen. Bij Yieha kan 
dit wel!”

“Heel fijn dat brusjes 
en vriendjes samen 
kunnen deelnemen.”

“Het is zo moeilijk om een gepast vrije-
tijdsaanbod te vinden waar mijn zoon 
zich goed voelt. Binnen het bijzondere 
aanbod vindt hij weinig aansluiting en 
binnen het regulier aanbod valt hij ook 
vaak uit. Yieha combineert de beide 
waardoor dit voor onze zoon een fan-
tastische oplossing is.”

“De Yieha moni’s zijn heel betrokken. 
Ze zoeken mee naar oplossingen om 
het voor onze zoon aangenaam en 
haalbaar te maken. We laten hem met 
een gerust hart mee op kamp gaan.”
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Meer weten over Yieha?
Yieha is een inclusieve vrijetijdsorgani-
satie die deel uitmaakt van Fiola. Yie-
ha organiseert weekends in de kleine 
vakanties en een zomerkamp in juli. 
In de maanden zonder kamp  plannen 
we een dagactiviteit. Onze kracht ligt 
in het feit dat de groep een gezonde 
mix is van kinderen/jongeren met en 
zonder beperking. Wij geloven erin 
dat ons aanbod ook een meerwaarde 
is voor brusjes, vriendjes en familie. 
Iedereen is uniek en wordt aanvaard 
zoals hij of zij is. Dit vormt de basis 
van ons Yieha! DNA.

www.wijzijnyieha.be

En wat vinden 

de moni’s?

“Bij Yieha bekijken 
wij elke deelnemer 
als speciaal, super 
op zijn eigen manier. 
Iedereen hoort erbij 
en wordt geaccep-
teerd.”

“Ik ben op mijn beste bij die gastjes. 
Wij proberen hen de tijd van hun leven 
te geven. Maar zij geven zonder dat ze 
het weten ook zoveel terug.”

“Kinderen en jongeren met of zonder 
beperking zien samen spelen en ple-
zier maken, daar haal ik als moni veel 
voldoening uit.”

“Yieha is voor mij en velen een veilige 
haven. Een plek waar je jezelf kan zijn, 
waar altijd iemand voor je klaar staat 
en iedereen je steunt.” 
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Koffie met Beno Schraepen en 
William Boeva
Als je het boek Excluses leest, kom je 
er niet onderuit: zinnen komen bin-
nen, blijven plakken en laten je niet 
meer los. Dat is wat Beno en William 
voor ogen hebben. Net zoals je boe-
ken hebt over stoppen met roken of 
eten van vlees, hopen ze dat dit boek 
aanzet tot stoppen met exclusie. Ge-
daan met excuses om mensen uit te 
sluiten. Een strijd voor inclusie. Met 
een dampende koffie leg ik de zinnen 
voor die zich nestelen in mijn hoofd. 
Mijn inclusieradar opnieuw geacti-
veerd. Wie volgt?

“De sleutel om elkaar te begrijpen 
is naar elkaar luisteren en vragen 
stellen.”
William: “Daar vertrekt natuurlijk alles 
bij. Zo vonden ook wij elkaar: door te 
babbelen. Ik stond zelf niet te springen 
om als rolmodel op te treden. Ik ben 
alles behalve een modelburger, inte-
gendeel, hoe meer ik tegen mensen 
hun gat kan sjotten, hoe beter.”

Beno: “Net daarom vond ik William 
zo interessant. Hij staat in the picture 
en kaart openlijk het probleem aan. 
Zo heb ik nog niet veel mensen ge-
vonden. Dit is meteen ook één van de 
thema’s in het boek. Waarom verheffen 
mensen met een beperking niet meer 
hun stem? Welke historische context 
verklaart dit? In dit boek wou ik keihar-
de argumenten voor inclusie op tafel 
leggen, aangevuld met levendige ge-
tuigenissen. We zijn echt te braaf bezig 
over dit thema. Dus ja, ik klopte met 
mijn stoute schoenen bij William aan.” 

William: “Het interessante aan Beno 
is dat hij zelf geen beperking heeft. 
Dat maakte me nieuwsgierig: waarom 
is die daar nu zo mee bezig? In onze 
eerste gesprekken heeft hij me echt 
wakker geschud. Het is gewoon nog 
erger dan ik zelf dacht.”  

William: “Het gaat echt om een men-
taliteitsverschuiving. Hoe schrijnend is 
het dat ik mijn rolstoel, het enige hulp-
middel dat ik echt nodig heb, in 80% 

van de theaterzalen niet kan gebrui-
ken. Dat gaat over het uitvoeren van 
mijn job! Soms is het podium of de zaal 
toegankelijk, maar backstage: vergeet 
het maar. In Nederlandse zalen kan dit 
wel. Dit toont aan hoe weinig we daar 
in België mee bezig zijn.”

“Hoe meer verschillende men-
sen we tegenkomen, hoe beter 
we onszelf leren kennen.”
William: “Beno doet al 20 jaar onder-
zoek op dit domein, maar toch heeft 
hij mij nodig om dit domein nog breder 
te trekken. Ik blijf dat wat vreemd vin-
den: ik vertel moppen op een podium, 
ik speel videogames. Wie ben ik om 
hier te komen vertellen wat anders kan. 
Toch merk ik dat mensen iets hebben 
aan mijn verhaal. Ze spreken me aan na 
een show, delen hun eigen ervaringen.” 

Beno: “Treffend is dat we mensen met 
een beperking weinig divers in beeld 
brengen. We zoemen ofwel in op hun 
problematiek of tonen net waar ze in 
uitblinken. Ik mis daarin de verhalen 

Excluses: 
Wat uitsluiting doet met mensen
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van mensen in gelijkwaardige con-
texten. Een heel mooi voorbeeld van 
hoe het wel kan, vond ik in een sim-
pel reclamefilmpje van Malteser. Drie 
vriendinnen eten samen snoepjes. Hoe 
daar de beperking in beeld komt, zo 
subtiel en vanzelfsprekend, dat is wat 
we nodig hebben.”

“Willen is kunnen”
Beno: “Ik mis ambitie en gedrevenheid 
om inclusie op de kaart te zetten. Ik 
merk vaak goede bedoelingen maar 
het blijft in de marge van welzijn en 
vrijwilligheid: congressen rond bege-
leid werk, inclusieve vrijetijdsorga-
nisaties, …. Inclusie is veel te weinig 
ingebed in de gewone maatschappij. 
Dat is blijkbaar omdat het niet anders 
kan. Dat wil ik aan de kaak stellen.”

William: “Ik ben ervan overtuigd dat 
het net is omdat mijn ouders me niet 
als een zorgenkind hebben behandeld 
dat ik sta waar ik nu sta. Ik ben altijd 
naar het gewoon onderwijs geweest 
en ben gestart met een studie rechten. 
Daarna de stap naar stand-up comedy: 
dat is enkel en alleen omdat mensen 
geloofden in mijn mogelijkheden. Had 
het aan de controlearts gelegen, dan 
was ik nu schoenmaker. Die zei tegen 
mijn ouders: ‘zet hem op een trapje, 
dan zie je het niet meer.” 

Beno: “We kunnen daar wel om la-
chen maar dit is echt een realiteit. 
Wij proberen vanuit de hogeschool 
laatstejaars uit het buitengewoon on-
derwijs uit te nodigen om een week 
mee te draaien. Om te verkennen 

welke mogelijkheden er voor hen op 
de hogeschool zijn. Dat is nog nooit 
doorgegaan, net omdat scholen zelf 
al bepalen dat ze daar het publiek niet 
voor hebben. Zo worden er structureel 
drempels ingebouwd en liggen de ver-
wachtingen onbewust lager.”

“Niet zonder ons”
Beno: “Ik word regelmatig gevraagd 
voor adviesraden en denktanks rond 
inclusie. Het eerste wat ik dan doe is 
rond me kijken en vragen: ‘waar zijn 
de mensen waar het over gaat?’. Een 
gesprek in de leraarskamer over in-
clusie zou helemaal anders klinken 
als daar ook een ervaringsdeskundige 
met een beperking mee aan tafel zit. 
‘Nothing about us without us’. In die zin 
was het voor mij cruciaal dat iemand 
vanuit eigen ervaring mee kon wer-
ken aan dit boek. Daar ben ik William 
dankbaar voor.

“Het helpt natuurlijk dat hij me ton-
nen geld heeft aangeboden en eeuwige 
roem en faam” voegt William lachend 
toe. “Als comedian ga je altijd op zoek 
naar dingen om uit te vergroten maar 
dat is hier zelfs niet eens meer nodig, 
het is op zich al waanzinnig.”

Het gesprek loopt op zijn einde. Beno 
en William spreken af om nog eens 
op café te gaan. Ik kijk naar mijn lege 
tas koffie en een allerlaatste zin drijft 
boven: “Waar inclusie gerealiseerd 
wordt, verdampt het.”

www.borgerhoff-lamberigts.be/ 
boeken/excluses

“Het gaat echt om een mentaliteitsverschuiving. 
Hoe schrijnend is het dat ik mijn rolstoel, het 
enige hulpmiddel dat ik echt nodig heb, in 80% 
van de theaterzalen niet kan gebruiken. Dat gaat 
over het uitvoeren van mijn job! ”
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Besmet door inclusie
Was inclusie een virus, dan zou Kim 
superverspreider zijn. Nog voor de 
geboorte van zoontje Rune was Kim 
vanuit haar opleiding doordrongen van 
inclusie. Nu ze dit pad als mama mee 
bewandelt, ziet ze dat er nog een lange 
weg te gaan is. Maar waar een wil is, is 
een weg. Dat merkt ze bij Rune, elke 
dag opnieuw.  

“Na een hele zoektocht werd bij Rune 
een hersenletsel vastgesteld. Dit heeft 
vooral gevolgen voor zijn spraak. Hij 
is heel expressief en met klanken,  

Modem en Rune:
krachtig samen

mimiek en smoggebaartjes begrijpen 
we elkaar. Rune is een doorzetter en 
houdt van mopjes. Hij weet goed wat 
hij wil en al zeker wat hij niet wil.  Het 
werd ons dan ook snel duidelijk: we 
moesten op zoek naar extra handvaten 
om de stem van Rune te laten klinken.” 

Uitdagingen 
“Het is als ouders best pittig om zoveel 
tijd te steken in iets wat voor andere 
kinderen en ouders vanzelf gaat. Rune 
heeft een normale taalontwikkeling 
maar geen gewone taalproductie. Veel 
dingen waren net niet genoeg: een knop 
met een boodschap, werken met picto-
grammen.  We hadden nood aan hulp-
middelen met meer mogelijkheden. Via 
Fiola kregen we ondersteuning van de 
begeleiders van Modem. Zo kwamen we 
op het spoor van aangepaste software 
op een tablet. We stonden op dezelfde 
lijn: wat Rune zelf kan, nemen we niet 
over. We voelden dat de begeleiders 
mee waren in ons inclusieverhaal. Dan 
weet je: we staan niet alleen.” 

Inclusie als logische keuze
“Voor ons was inclusie een logische 
keuze. Maar het dwingt je om buiten de 
lijntjes te kleuren en als ouder moet je 
zelf veel in handen nemen. We kozen 
bewust voor een school met veel open-
heid, creativiteit en enthousiasme. Een 
plaats waar Rune zichzelf kan en mag 
zijn. Elke leerkracht is mee in het grote 
verhaal en als ouder voelen we ons 
mee gedragen door het schoolteam. 
We zijn welkom.

De school paste intussen de leesme-
thode aan omdat de extra software 
ook zinvol is voor andere kinderen. 
Aanpassingen en vernieuwingen die 
iedereen ten goede komen, ook dat is 
inclusie.”

Samen zoeken
“In heel deze zoektocht is Modem een 
belangrijke partner geweest. Ik kende 
al enkele programma’s  zoals Grid en 
Sprintplus, maar uittesten wat best 

Modem geeft stem aan 
Rune. Rune schetst het 
verhaal van Modem. 
Over uitdagingen, 
samen zoeken en er 
volle bak bij horen.

Interesse in de ondersteuning 
vanuit Modem? 
www.modemadvies.be 
modem@fiolavzw.be
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werkt voor Rune, weten hoe er aan te 
beginnen,… Er komt op dat moment 
veel op je af als ouder. 

Bovendien merkten we dat Rune zelf 
niet stond te springen voor aanpas-
singen. Hij wil liefst alles zo gewoon 
mogelijk: zelfde boeken, zelfde oe-
feningen. En hoe gebruik je een ta-
blet in een kleuterklas? Een weg van 
zoeken, uitproberen en bijsturen. Zo 
trokken we in het weekend veel foto’s 
die Rune dan kon tonen in de klas-
kring. We speelden in op de thema’s 
van de school: beelden aanvullen en 
opzoeken, getallen leren gebruiken… 

Nog voor de start van het eerste leer-
jaar, leerde hij typen en werken met 
een aangepaste muis en  joystick. Dat 
vraagt het nodige inoefenen. We kon-
den aan de begeleiders van Modem 
aangeven als het soms wat veel werd. 
Je moet al zoveel oefenen, soms is het 
even op. Ze planden dan een aantal 
extra momenten met Rune in. Ook de 

brug naar school was hierin belang-
rijk. De begeleiders zorgden voor rust 
door voldoende uitleg te geven aan de 
leerkrachten, om hen in die onbekende 
wereld mee te nemen.” 

Erbij horen
“Rune ligt goed in de groep, dat voelt 
heel natuurlijk aan. De kinderen tonen 
de weg aan de volwassenen. Zo was er 
een vrijwilliger op school die de vraag 
kreeg om samen met Rune te lezen. Ze 
wist even niet hoe ze daaraan moest be-
ginnen. Het waren de klasgenootjes die 
haar gerust stelden: ‘dat is niet moeilijk 
hoor, je moet gewoon vragen aan Rune: 
waar staat dat woordje en hij zal het 
je wel tonen.’ Zijn vriendjes willen er 
gewoon zijn voor hem, soms helpen ze 
zelfs te veel. Hij hoort er volle bak bij.” 

Geprikkeld door inclusie? 
Via Ouders voor Inclusie inspireert en informeert 
Kim andere ouders rond inclusie. Ouders voor 
Inclusie is een organisatie voor en door ouders 
van kinderen en jongeren met een beperking 
die bewust kiezen voor inclusie. Eén van de 
realisaties is het Steunpunt voor Inclusie. Het 
Steunpunt biedt kortdurende ondersteuning bij 
inclusietrajecten. 

Benieuwd wat het Steunpunt voor jou 
kan betekenen?
info@oudersvoorinclusie.be  
T. 0471 42 10 86
www.oudersvoorinclusie.be/steunpunt

“De school paste intussen de leesmethode 
aan omdat de extra software ook zinvol 
is voor andere kinderen. Aanpassingen 
en vernieuwingen die iedereen ten goede 
komen, ook dat is inclusie.”

Benieuwd naar meer verhalen?  

Ontdek het
verhaal van
Felix

Ontdek het
verhaal van
Ward
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Twee broers inspireerden elkaar. Ze 
studeerden beiden productontwikke-
ling. Vandaag ontmoet ik hen samen, 
als broers, als ontwikkelaars. Jesse 
draagt een T-shirt van My Add On, 
de beloftevolle start-up waarvoor 
hij werkt. ‘To empower and inclu-
de’, een slogan op zijn lijf geschre-
ven. Robin heeft zijn VIGO-hemd nu 
niet aan, maar even vurig vertelt hij 
over het bedrijf waarvoor hij werkt: 
over een cultuur van gedrevenheid 
en creativiteit. Een dubbelinterview 
over empowerment, duurzaamheid 
en plantrekkerij. 

Doe maar
Jesse: “Bij ons thuis werd er op een 
heel normale manier met mijn beper-
king omgegaan. Ik werd uitgedaagd 
om aan alles mee te doen. ‘Doe maar’, 
was de boodschap. Ik ging naar een 
gewone school, naar de scouts,… Zo 
leerde ik al van jongs af aan mijn plan 
trekken. Ze waren eerlijk tegen me: 
het is niet altijd rozengeur en mane-
schijn maar het is pas door deel te 
nemen dat je ervaart wat je kan en 
niet kan. Dat is nog steeds hoe ik in 
het leven sta. Kan ik in de winkel niet 
bij een bepaald product omdat het te 
hoog in de rekken staat? Dan neem ik 
een stokbrood om het eruit te halen. 
Zelf oplossingen bedenken. Het willen 
en kunnen. Dat geeft me vertrouwen.” 

Robin: “Jesse heeft me zeker geïnspi-
reerd. Als oudere broer zag ik vanop de 
eerste rij de uitdagingen waar Jesse 
voor stond. Ik herinner me nog dat 
we op zoek waren naar een geschikte 
fiets. Daarover nadenken: hoe pas je 
een fiets aan? Hoe kan mijn broer trots 
zijn op zijn bijzondere fiets? Het is een 
thema dat me nog steeds bezighoudt, 

Twee broers, twee ontwikkelaars, 
twee verhalen, één boodschap:

“alles is mogelijk!”

we hebben de beste oplossing nog niet 
gevonden. Samen zoeken: dat is wat 
mij drijft als productontwikkelaar.” 

To empower and include
Jesse: “In mijn job ervaar ik mijn eigen 
beperking niet meer. De mensen zien 
me er gewoon als Jesse, als product-
ontwikkelaar. Ik woon alleen, ga met 
het openbaar vervoer naar mijn werk. 
Ik denk daar eigenlijk niet meer over 
na. Ik merk dat mensen open zijn naar 
mij toe, dat ze hun probleem makkelijk 
op tafel leggen en dat we zo samen een 
oplossing kunnen bedenken.” 

Robin: “Als productontwikkelaar heb-
ben we veel invloed op hoe er naar een 
beperking gekeken wordt. Al te vaak 
zijn hulpmiddelen lelijk of stigmatise-
rend. Vaak is dat het eerste wat op-
valt: je ziet eerst de stoel en dan pas 
het kindje dat erin zit. In één van de 
grote projecten waar ik aan deelnam, 
probeerden we dit net om te draaien. 
Zoeken naar mooie vormgeving, expe-
rimenteren met andere materialen en 
nieuwe technieken, verder inzetten op 
personaliseren, daarin zit de toekomst.”  

Jesse: “Boeiend is dat de vragen van 
mensen met een beperking tot oplos-
singen leiden voor een grote groep 
mensen. Iedereen heeft op een be-
paald moment eens krukken nodig. 
Veel mensen zijn op zoek naar een 
ergonomische stoel. Als ik producten 
ontwikkel die het comfort verhogen 
dan genieten veel mensen daarvan.”

Robin: “Dat herken ik. Wij zoeken naar 
technieken om maatwerkstoelen zo 
comfortabel mogelijk te maken. Maar 
bijvoorbeeld een camionchauffeur, die 
ook uren in zijn stoel doorbrengt, die 

kan daar ook baat bij hebben. Zo kan 
je tot toffe combinaties komen.”  

Robin: “Dit is een sector waarin je 
het verschil kan maken. Dat zit soms 
in kleine dingen: een mama die door 
een aanpassing aan haar krukken wel 
mee kan naar een pretpark met haar 
gezin. Tegelijkertijd blijft het enorm 
uitdagend. Sommige mensen kiezen 
voor een hulpmiddel dat zeer sterk de 
realiteit benadert, anderen willen zich 
net onderscheiden door iets opvallends 
en blits.”

Alles is mogelijk
Jesse: “Het is ongelooflijk welke nieu-
we technologieën allemaal mogelijk 
zijn: ‘slimme’ hulpmiddelen, die zich 
aanpassen aan de individuele gebrui-
ker, bijvoorbeeld een robothand die 
bewegingen gaat bijsturen en mee ont-
wikkelen. Het is niet omdat het vandaag 
niet kan, dat het morgen niet kan.”

Robin: “Dat proberen we vanuit VIGO 
ook: tussenpersoon te zijn voor de 
nieuwe technologieën en hoe die in te 
zetten in de praktijk. Een groot deel 
van ons werk gebeurt nog steeds zeer 
ambachtelijk en tegelijk is er een gro-
te digitale evolutie. We proberen het 
beste uit die werelden te verbinden. 
Zo ontwikkelen we nu gezichtsmaskers 
voor mensen met brandwonden op ba-
sis van 3Dprinting. Vroeger gebeurde 
dit met gips, wat niet altijd bijdroeg 
aan het genezingsproces.”

Robin: “Ook het duurzaamheidsverhaal 
is hier belangrijk in. Door die nieuwe 
technologieën gaan we veel slimmer 
met afval om. Ik vind het wel uitdagend 
om daar mee bezig te zijn: welke stra-
tegie, welke materialen. Je hebt een 



aantal spelregels maar je kan verschil 
maken in de keuzes die je als ontwik-
kelaar of bedrijf maakt.” 

Jesse: “Ja, daar kan je gewoon niet 
omheen. Mensen kopen gewoon geen 
dingen meer die niet herbruikbaar zijn. 
Daar moet je als productontwikkelaar 
op inzetten.”  

Robin: “Het zou enorm krachtig zijn 
als meer mensen met een beperking  
starten aan de opleiding productont-
wikkeling.  Het is een richting waarin 
je de tools in handen krijgt om zelf 
oplossingen te bedenken. Eigenlijk is 
alles mogelijk. De enige beperking die 
we nog hebben is onze verbeelding.”

Jesse werkt als productontwikkelaar bij My Add 
On. Samen maken ze krukken en rolstoelen com-
fortabeler. Als ontwerper gaat hij mee zoek naar 
mooie producten en kleine oplossingen die het 
dagdagelijkse leven aangenamer maken, voor 
een grote groep mensen. Een voorbeeld hiervan 
is MyGelbow: een hulpstuk voor krukken met ge-
patenteerde geltechnologie ter ondersteuning van 
de onderarm. www.myaddon.be

Robin is productontwikkelaar voor VIGO. Met de 
slogan: “helping people move on” speelt Vigo een 
belangrijke rol op het gebied van technische or-
thopedie. Door een combinatie van vakkennis en 
innovatie zoeken ze mee naar oplossingen op maat 
voor iedereen. In de ateliers worden orthesen, 
prothesen en orthopedische schoenen gemaakt 
maar ook andere hulpmiddelen zoals rolstoelen 
en aangepaste fietsen. www.vigogroup.eu

“Dit is een sector  
waarin je het verschil 
kan maken. Dat zit 
soms in kleine dingen.”
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Links Jesse, rechts Robin
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BUGGY’S

www.revimex.be

DRIEWIELFIETSEN LOOPHULPEN

Ontdek en geniet van G-sport
op de Kangoeroebeurs

Bezoek ons op de 
Kangoeroebeurs 
en ontdek een waaier 
aan innovaties

CoMoveIT Smart ®
het slimme hoofd-voet 
besturingssysteem van 
CoMoveIT, spin-off van  
KU Leuven

Niko Home Control ®
domotica gestuurd 
vanaf jouw elektrische 
rolstoel

Exopulse Mollii suit ®
Het eerste neuro-
modulatiepak voor het 
ontspannen van 
spastische spieren.

Mycroband
onze 3D geprinte 
helm

En ook ...

Meet & Greet 
met Bliep, de VIGO mascotte
De nieuwe, exclusieve 
          print met Julia 

STAND 25

WWW.VIGOGROUP.EU        

Uittesten van het  fietsengamma            

INFO@VIGOGROUP.EU

Specialist in 
orthopedische hulpmiddelen
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Binnen kijken bij
Fie en Ola

’s Morgens groeten 
we de dag. ’s Morgens 
groeten we elkaar. Dag 
spiegel, dag kindje, dag 
vriendjes van elkaar.

Eten is altijd een beetje 
groeien. Probeer je het 
alleen? Of doen we het 
met twee? Aan tafel! Dat 
doen we hier gezellig 
samen.

Samen bewegen en 
leren: elk op zijn manier. 
Zoeken naar prikkelend 
spel. Schommelen tussen 
afwisseling en structuur.

Buiten lonkt de wereld, 
in onze grote groene tuin. 
We groeten de kippen en 
cavia’s.  We bouwen onze 

eigen nestjes. Als we 
maar buiten kunnen zijn…

Fiola vzw organiseert inclusieve kinderopvang in 
Merelbeke. Fie&Ola wil een fijne groeiplek zijn voor 
élk kind. Het team zet zich elke dag in om de kinderen 
te verwonderen, te stimuleren en uit te dagen. In 2022 
opent Fie&Ola een nieuwe locatie in Geraardsbergen.

www.fie-en-ola.be  -  info@fie-en-ola.be



Voor Steven vallen zijn dromen als 
toegankelijkheidsambtenaar én als 
rolstoelgebruiker samen. Niet toe-
vallig natuurlijk. Net het verhaal van 
Steven toont aan dat Gent wil inzetten 
op toegankelijkheid. Dat er nog veel 
kasseien verlegd moeten worden, ook 
dat is duidelijk.  

De juiste man in de juiste stoel? 
Stad Gent ging bewust op zoek naar 
iemand met een beperking voor deze 
job. In deze procedure kregen mensen 
met een beperking voorrang én moge-
lijke drempels werden weggewerkt. Zo 
kon je hulpmiddelen inschakelen en het 
sollicitatiegesprek op maat aanpassen.

“Voor het eerst voelde mijn rolstoel 
niet als een rem maar als een motor 
voor mijn nieuwe functie. Ik ben van 
opleiding regisseur en heb 20 jaar voor 
de televisie gewerkt. Na een sabbat-
jaar wou ik op zoek naar een zinvol-
le, nieuwe job maar veel werkgevers 
haakten af zodra mijn rolstoel in beeld 
kwam. Vooroordelen? Onwetendheid? 
Er is nog een weg te gaan.”

Steven Pauwels
© Stad Gent

30

“Een inclusieve stad, 
zonder drempels,  
waarin iedereen zich 
zorgeloos en vrij kan 
bewegen: dat zou toch 
de hemel zijn!” 

Waar droomt een toegankelijk-
heidsambtenaar van? 
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Toegankelijk Gent:
over een glas dat halfvol is en  
het verleggen van een kassei…

Hoe belangrijk is het om deze 
job als ervaringsdeskundige uit 
te oefenen? 
“Ik weet perfect hoe het voelt om 
een drempel niet over te geraken. Ze 
kunnen mijn inbreng daarom moeilijk 
negeren. 

Om voeling te krijgen met alle doel-
groepen stelden we een klankbord-
groep samen. Een diverse groep 
vrijwilligers, allen mensen met een 
beperking. Nieuwe projecten voorleg-
gen. Tentoonstellingen of gebouwen 
uittesten. Knelpunten aankaarten. De 
agenda is altijd goed gevuld.”

Waar zetten jullie op in?
“We werken op twee sporen: oplos-
singen voor iedereen en oplossingen 
op maat.

Universal design, dat is ontwerpen 
voor iedereen. Een gebouw zonder 
trappen, dat is makkelijk voor mij 
maar ook voor jou. Een hellend vlak 
kan meteen de toegang van een plein 
zijn, voor iedereen. Er is veel meer mo-
gelijk als het idee van toegankelijkheid 
vanaf de eerste stap, het ontwerp, op 
tafel komt. 

Daarnaast bekijken we redelijke aan-
passingen op individueel niveau. Welke 
drempels ervaart deze persoon? Welke 
oplossingen op maat kunnen we uit-

werken? Laat me eerlijk zijn: het lukt 
niet altijd om alles voor iedereen op 
te lossen.” 

Hoe zit dat nu eigenlijk met de 
toegankelijkheid in Gent?
“Ik bekijk het zelf als een glas dat half-
vol is. Er is nog veel werk aan de win-
kel maar ik merk dat er een mentale 
klik gemaakt is. Er is beweging. Als ik 
vroeger uitging dan moest ik naar huis 
als ik naar het toilet moest. Nu weet ik 
waar een toegankelijk toilet te vinden. 
Heel recent is de plaskaart aangepast. 
Op de plattegrond met openbare toi-
letten voegden we openingsuren én 
toegankelijkheid toe. 

Het is natuurlijk best frustrerend als 
je ziet hoe traag dingen soms gaan. 
Geduld heb ik wel nodig, als gebruiker 
en als ambtenaar. Er zijn plekken in 
Gent waar ik me niet zonder hulp kan 
verplaatsen.”

Wat kunnen we leren uit het bui-
tenland? 
“We kunnen daar heel veel uit leren. 
Bijvoorbeeld in Frankrijk bestaat een 
wet waarin openbare gebouwen, res-
taurants en cafés verplicht worden tot 
toegankelijkheid. Daar zien we ook 
mooie voorbeelden van hoe historische 
steden aangepast worden met stroken 
natuursteen of vlakke ondergrond. Ook 
een aantal Spaanse steden staan vrij 

ver met het oog op oudere toeristen. 
Daar kan je overal op en af het voetpad. 
Maar ook nieuwere plaatsen als New 
York en Scandinavië zijn voortrekkers 
op dat vlak. Gelukkig reis ik graag!”

Voorbij de fysieke drempels?
“Ook in onze communicatie gaan we op 
zoek naar aanpassingen voor iedereen. 
We voegen symbolen en pictogrammen 
toe, wat het vlot en bruikbaar maakt. 
Bij alles stellen we de vraag: is het 
helder? Is het duidelijk? We zoemen 
in op het hele proces. Stel je moet je 
adres wijzigen. We laten mensen dit 
stap voor stap uitvoeren om te zien 
op welke drempels ze botsen. Dat 
kan gaan over ruimtelijke aanpassin-
gen maar ook over een website of een 
formulier.” 

Wat kunnen we zelf doen?
“Ik breng graag een ode aan de hoffe-
lijkheid. Daar komen we heel ver mee. 
Een handje helpen als iemand aan het 
sukkelen is, je fiets op de juiste plek 
zetten, je vuilbak niet in het midden 
van het voetpad plaatsen. Kleine din-
gen maken soms een groot verschil. 
Dat zijn kasseien die we zelf kunnen 
verleggen.”

toegankelijkheid@stad.gent
www.stad.gent/toegankelijkheid
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VOLLEDIG AANGEPASTE 
VAKANTIEWONING
MET AUTHENTIEKE 

MEDITERRANE UITSTRALING

Costa Blanca | Spanje

 www.casapeguche.nl 
 @casapeguche
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 info@pietandries.be  - 09/311.87.70

INOX • ALUMINIUM • ONDERHOUD 
& HERSTELLINGEN

Singelken 20 • Sint Laureins
info@pietandries.be - 09/311 87 70

www.pietandries.be

Gescreend en 
goedgekeurd:
apps en websites voor 
welzijn en geestelijke
gezondheid

Ben je als sociale professional of burger de 
weg kwijt in het oerwoud van apps en websi-
tes voor welzijn en geestelijke gezondheid?

Een team van experten uit wetenschap en  
sociaal werk heeft het aanbod doorgelicht. Op 
onlinehulp-apps.be bundelen ze gescreende 
apps en websites die je kan inzetten in hulp, 
zorg en dienstverlening. 

Lees er meer over op:
onlinehulp-apps.be/over
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Door de ogen van 
Griet Hoet

Vijf procent van haar blikveld, dat is 
waar Griet het momenteel mee doet. 
Griet haar zicht gaat nog achteruit 
maar als ze vertelt wat ze allemaal 
zag van de wereld, dan gaan mijn 
ogen open. Ze neemt me mee naar 
een schooltje in Thailand, de fave-
la’s in Rio en natuurlijk naar Tokyo. 
Griet haalde brons op de paralym-
pische spelen. Het verhaal van een 
topsporter, met een bijzondere kijk 
op de wereld. 

Topsport als beroep
Griet voelt dat er veel beweging zit in 
de paralympische sport. Niet enkel 

de media-aandacht is groter, ook het 
niveau van de sport gaat per editie om-
hoog. “De tijd die we nu reden op de 
drie kilometer was net niet voldoende 
voor een podiumplaats terwijl dat vier 
jaar geleden nog goud zou opgeleverd 
hebben. Je moet dus mee stijgen van 
niveau en dat is hard werken.”

Gelukkig sta je voor zo een prestatie 
niet alleen. Griet en Anneleen Mon-
sieur, haar vaste piloot, worden om-
ringd door een team. Sinds twee jaar is 
dit ook Griet haar beroep: topsporter bij 
Sport Vlaanderen. “Die erkenning doet 
deugd en het maakt het iets makkelij-
ker. Nu we ons er volledig kunnen op 
toeleggen, stijgt ons niveau duidelijk.”

Nog één jaar wil Griet er volledig voor 
gaan. Met een WK op de planning en 
met het oog op het verbreken van het 
werelduurrecord weet Griet wat haar 
te doen staat: trainen, trainen, trainen. 
“Als je wil meedoen voor medailles dan 
moet je hetzelfde leven leiden als een 
valide topsporter. Ik wist zelf niet dat 
er zoveel bij kwam kijken: pistetrai-
ning, krachttraining, positietraining, 
aerodynamica,… Het is niet zomaar wat 
rondjes rijden op een tandem.”

Volhardende hop
Griet ondernam al vele avonturen, een 
groot deel ervan in de scouts. Volhar-
dende hop kreeg ze er als totem. Een 
hop is een bijzondere zangvogel. Vol-
hardend. Het zou zomaar Griet haar 
familienaam kunnen zijn. In haar ver-
halen hoor ik sociale bewogenheid, 
engagement, ondernemerschap. Een 
beetje een plantrekker, dat ook. Haar 
eerste ervaring met een tandem had ze 
op een jamboree in de scouts. Ze redde 
een tandem uit het grof vuil en schonk 
die een tweede leven. Toen had ze nog 

geen flauw idee dat net de tandem ook 
haar een nieuw leven zou schenken. 
Want zo voelt het aan voor Griet. Ze 
vertelt vooral over de nieuwe kansen 
die ze kreeg. De kans om te ervaren 
hoe het leven van een topsporter eruit 
ziet. De kans om mensen te inspire-
ren. De kans om haar talent in beeld 
te brengen, niet haar beperking.

“Natuurlijk heb ik me moeten aanpas-
sen. Ik kreeg de diagnose retinitis pig-
mentosa: een degeneratieve oogziekte. 
Mijn leven is moeilijker dan vroeger. 
Alles verloopt trager. Ik heb meer tijd 
nodig om me te organiseren, om me 
te verplaatsen, om iets uit te zoeken. 
Ik heb voor mezelf snel beslist: goed, 
ik ga ermee leven en er het beste van 
maken. Eigenlijk is dat wat ik aan an-
dere mensen ook zou willen zeggen: 
zet je zwakte om in je sterkte. Al kan 
ik er geen handleiding bij geven hoe 
dat dan net moet.” 

Een blik op de toekomst
Griet heeft nog vele plannen. Wellicht 
gaat ze terug aan de slag in het onder-
wijs. Ze kreeg er veel voldoening als 
leerkracht in het bijzonder onderwijs. 
Ook daar inspireert ze jonge mensen. 
“Het was voor mij wat zoeken of ik als 
leerkracht met mijn oogziekte nog wel 
voor de klas kon staan. Maar het is ook 
net tonen aan die gasten dat je met 
je beperking nog veel kan. Ik schakel 
hen meer in en zo leren ze zelf ver-
antwoordelijkheid nemen.”  

“Hoe mijn leven er precies zal uitzien 
na het wielrennen? Er zal wel weer 
iets passeren. Als er een boot voorbij 
komt dan spring ik erop… of ook niet. 
Dat is net het spannende aan het leven. 
Telkens opnieuw kansen krijgen en zelf 
bepalen wat je ermee doet.” 
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Topkwaliteit sinds 1982 . www.handimove.be . info@handimove.com . tel. 054 31 97 10

Handi-Move
TIL & VERZORGINGS

systemen

■ Een tiloplossing voor elke situatie.

■ Ergonomisch en veilig.

■ Zelfstandig gebruik mogelijk.

■ Advies woningaanpassing en subsidies.

■ Vrijblijvend huisbezoek, demo, offerte...

■ Welkom op afspraak in onze ruime 
toonzaal te Ninove.

Comfortabel samen 
THUIS wonen

samen sterk  
in het leven

Met een aangepaste fiets, elektrische rolstoel, kleine en grote woningaanpassingen 
en ondersteunende communicatie kan je kind zo zelfstandig mogelijk zijn en 
grenzen verleggen. Ook voor dagelijkse verzorgingstaken staan onze orthopedisch 
technologen, mobiliteitsverstrekkers en productspecialisten voor jullie klaar.

Kies voor een positief verschil in jullie leven, kies voor Goed.

Extra zorg als het nodig is, dat is 
waar Goed voor staat: op maat van 
jou en je kind. We begeleiden jullie 
in de zoektocht naar de oplossing die 
perfect bij jullie zorgvraag past. 

welkom  
op stand 9

     Meer info op www.goed.be of via 03 205 69 29  
 en op www.goed.be/hmc of via 09 380 19 72.
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