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‘Ben jij dat meisje met dat debiele broertje?’

‘Wil je ook mijn handicap hebben?’

‘Doe maar in je portemonneetje’.

Petra’s broer heeft een verstandelijke beperking. Op een dag neemt

Henk is suikerpatiënt en gaat met de auto boodschappen doen omdat hij

Bianca is een leuke, jonge vrouw die door een spierziekte in een

ze haar vriendin Els mee naar huis. ‘Dit is mijn broer Jan, hij is

niet ver meer kan lopen. Gelukkig heeft hij een invalid enparkeerkaart

rolstoel zit. Samen met haar vriendin Inez is ze aan het winkelen.

verstandelijk gehandicapt’, zegt ze als ze binnenkomen. Een paar weken

zodat hij vlak b ij de winkel kan p arkeren op een invalidenparkeerplaats.

Inez duwt Bianca omdat ze d at zelf niet kan. In een warenhuis

later is Petra bij Els thuis als de moeder van Els binnenkomt en vraagt:

Helaas zijn al dez e parkeerplaatsen bezet. Er komt een man aanlopen

komen z e bij de kassa. De kassière vraagt aan Inez of ze kan helpen.

‘Ben jij nou dat meisje met dat debiele broertje?’ ‘Nee', zegt Petra. 'Jan

die in één van de geparkeerde auto’s wil stappen. Henk draait het raam-

Waarop Bianca zegt: ‘Ja, u kunt mij helpen’. Ze geeft geld aan

is niet debiel, hij heeft een verstandelijke beperking. Hij werkt bij de

pje open en vraagt: ‘Meneer, heeft u ook een invalid enparkeerkaart?’

de kassière. Deze pakt wisselgeld en zegt tegen Bianca: ‘Kijk eens

supermarkt en iedereen vindt hem geweldig.'

De man kijkt verbaasd. Henk legt uit waarom zo’n parkeerplaats voor

meisje, stop d it maar in je p ortemonneetje’. De vriendinnen beginnen

hem belangrijk is. ‘Sorry,’ zegt de man, ‘dat wist ik niet. Ik zal er

te lachen en Bianca zegt: ‘Ik kan alleen maar niet lop en maar

voortaan rekening mee houden’.

mankeer gelukkig niets aan mijn verstand!’
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om je voor te schamen!

kunnen voordoen, waarvan u
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zoals u zou willen dat anderen dat
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misschien niet weet hoe u ermee
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met u doen. Rekening houdend
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afhankelijk van een rolstoel, of

zus gevraagd wordt welke broek je

gaat het dus om zo’n 2.600 men-

Met dit motto wil de Gehandicaptenraad

Leven met een beperking kan heel

Duiven, Groessen en Loo graag met
alle inwoners van de gemeente Duiven
stilstaan bij de beeldvorming rond men-
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dan uw reactie zijn?
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Misschien doet u dat ook wel, of
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ziekte.
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De Gehandicaptenraad wil taboes

met een beperking? Bij het beant-

vraagt u zich af hoe u dingen

tert? Geef je het wisselgeld terug

Niets om u voor te schamen, want

Wat gij niet wilt dat u geschiedt…

er wel, maar is dat het belangrijk-

goed te kunnen samenwerken met

doorbreken en vooroordelen weg-

woorden van die vraag hoopt deze

anders kunt doen. Lees dan

aan het meisje in een rolstoel dat

zulke dingen zijn niet altijd

…doe dat ook een ander niet luidt

ste? Stap over de drempel, ga een

andere mensen. Allemaal heel

nemen, want het is prettig om

brochure te helpen. Uit onderzoek

verder, want: Gehandicapt? Nou

de boodschappen op de band heeft

makkelijk. Wat kan wel, en wat

een bekend gezegde. Probeer met

gesprek aan, werk samen aan een
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‘Dan ga je toch op je handen lopen!’

Meer weten, vragen of suggesties?

Aart is met zijn zus aan het winkelen. Hij zit in een rolstoel vanwege

De Stichting Gehandicaptenraad

Bent u nieuwsgierig geworden na het lezen van deze brochure?

een open rug. Er komt een jongetje naar hem toe dat vraagt of hij zijn

Duiven bestaat sinds 1993 en

Bezoek dan onze website: www.gehandicaptenraadduiven.nl.

benen heeft gebroken. ‘Nee, joh, ik kan gewoon niet lopen’. Het jongetje

behartigt de belangen van alle

laat zich niet van de wijs brengen: ‘Je hebt toch ook handen?’ ‘Ja, dat is

gehandicapten en chronisch zie-

U kunt ook contact met ons opnemen:

waar’ zegt Aart. ‘Als je dan eens op je handen gaat lopen?!’ ‘Stelt het

ken in Duiven, Groessen en Loo.

Secretariaat Stichting Gehandicaptenraad Duiven

jongetje grinnekend voor.’ ‘Dat is een goed idee!’ lacht Aart.

Rubensstraat 48, 6921 LW Duiven,
Telefoon: (0316) 26 26 01
E-mail: info@gehandicaptenraadduiven.nl.
Deze brochure is mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van
verschillende organisaties.
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een handicap of chronische ziekte

ren. Iemand met een dwarslaesie

doorbreken en genieten van

Ieder mens is anders maar ieder-

verstandelijke beperking gewoon

respect en een open vizier.

aanspreken op wat hij of zij doet.

Humor is daarbij erg belangrijk.

elkaars talenten. Dan ontstaat er

Onbevangenheid en humor geven

een samenleving waarin iedereen,

zal niet gaan staan wanneer het

een heeft de behoefte om erbij te

volkslied wordt gespeeld. Iemand

horen en contact te hebben met

Gebruiksaanwijzing Men zegt

met diabetes zal soms om een

andere mensen. Mensen met een

Open vizier

ruimte om met elkaar in contact te

met of zonder handicap, zijn eigen

vaak: ‘Dat is iemand met een

aangepast dieet vragen. En van

beperking verdienen niet per

Hopelijk biedt deze brochure u

komen. Elkaar te begrijpen en

unieke plaats heeft.

niet meer opvalt.

gebruiksaanwijzing.’

iemand met een verstandelijke

definitie een ‘speciale behande-

inspiratie om met een nieuwe blik

open te staan voor de ander.

En natuurlijk, sommige dingen

beperking kun je niet altijd

ling’: iemand in een rolstoel voor

te kijken naar mensen met een

Beperkingen en eigenaardigheden

gaan bij mensen met een beper-

verwachten dat zij onze gewoonten

laten gaan bij de kassa mag maar

handicap of chronische ziekte.

heeft iedereen. Als we ons dat

king net iets anders dan bij ande-

en gebruiken precies begrijpt.

hoeft niet. Je kunt iemand met een

Voorzichtig zijn is niet nodig, wel

realiseren kunnen we barrières

Want!

Ge handic apt? N ou én!

Gehandicapt? Nou én!

