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op dit eigenste ogenblik hebben we onze nieuwe campagne ‘We Move  
Together’ gelanceerd. Verschillende pagina’s in dit magazine gaan daar dieper op in.

WE, omdat verandering bij onszelf begint!

Als we ons niet aansluiten bij deze beweging, dan zullen we blijven zien hoe kinderen  
aan hun lot worden overgelaten. Wist je dat 250 miljoen mensen nood hebben aan 
een mobiliteitshulpmiddel zoals een prothese of een rolstoel? Dat zijn hulpmiddelen 
die levens veranderen, desondanks heeft slechts één op tien er toegang toe. Wij 
hebben de kans om dat te veranderen. Als we ook nog eens onze vrienden en familie 
overtuigen, dan kunnen we het tij keren! Duizenden kinderen zullen toegang krijgen 
tot zorg en hulpmiddelen.

MOVE, omdat bewegen symbool staat voor richting, verandering, vooruitgang!

Beweging: we beschouwen het als vanzelfsprekend in onze maatschappij. In de 
loop van de 24 jaar dat ik als kinesist actief was, heb ik het geluk gehad vele kinde-
ren te mogen ontmoeten. Jammer genoeg was bewegen voor hun niet meer dan 
een droom. Maar wel een droom die we konden laten uitkomen door revalidatiezorg 
te voorzien in de meest afgelegen regio’s. Protheses, wandelstokken, rolstoelen,  
braces, aangepaste zitstoelen enzovoort.

ik stelde vast dat 50 euro vaak al voldoende was om de toekomst van een kind open 
te breken. Het stond ons toe om de broodnodige investering te doen om noodzake-
lijke revalidatiezorg te verlenen. 

TOGETHER, samen, want 1 + 1 is gelijk aan 3.

Door onze krachten te bundelen, kunnen we elke uitdaging aan. Dat heeft de huidige  
crisis ons doen beseffen. Samen kunnen we de dromen van duizenden kinderen 
realiseren.
 

Erwin Telemans
algemeen directeur
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impact

 een greep uit 
 de actualiteit 

KORT GEzEGD

Ó

noodhulp na zware 
overstromingen in 
zuidwesten van Colombia

Hevige regenval veroorzaakte op 1 
maart grote aardverschuivingen en 
zware overstromingen in de gemeen-
te corinto, in het departement cauca. 
Op verzoek van de plaatselijke auto-
riteiten en dankzij financiering door 
de europese unie, zette Hi snel een 
hulpactie op in het getroffen gebied. 
onze medewerkers verdeelden vou-
chers die konden worden ingewisseld 
voor voedsel en andere basisbeno-
digdheden (hygiëneartikelen, dekens, 
matrassen en geneesmiddelen)  
onder 82 gezinnen) 

182  
Atlas logistique, een 

operationele afdeling van 
Handicap International, 
verzorgde het transport 

van 182 vrachtwagens met 
hulpgoederen in de provincie 

Noord-Kivu, congo.

225.000  
Handicap International 

verleende het afgelopen 
jaar psychologische 
ondersteuning aan  
225 000 mensen in  

het kader van covid-19.
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het is ons gelukt om 
ondergrondse mijnen te 
lokaliseren dankzij een 
infraroodsensor. Dat is een 
gloednieuwe methode die 
we opnieuw willen inzetten 
in irak, libanon of andere 
verontreinigde landen. 

Xavier Depreytere
innovation project Manager

© Handicap international
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inside

62.494     
ouders, voogden en 
andere familieleden 
gesensibiliseerd en 
begeleid om bij te 

dragen tot het herstel 
van de kinderen

11.619    
opleidings- en 

bewustmakingssessies 
in de 3 landen

13.083     
ondervoede kinderen 

namen deel aan 
stimulerende en 

fysiotherapeutische 
activiteiten

wat?
hulp aan ondervoede 
kinderen in de Sahel. 

waarom?
toenemend geweld  
en klimatologische 
rampen hebben geleid tot 
grote voedselonzekerheid 
bij kinderen jonger dan 
vijf jaar.

waar?
Sahel 
Burkina Faso, Mali, 
en niger.

Help mee 
Jouw steun voor  
ons project?
Doe een gift op  
BE80 0000 0000 7777

belangrijk: dit jaar geeft 
elke gift van €40 of meer 
recht op een fiscale aftrek 
van 45%. een gift van €40 
kost u zo slechts €22.

Context

In 2019 lanceerde HI het project ‘Passeport pour grandir’. Dat is een project  
waarbij ondervoede kinderen jonger dan 5 jaar kinesitherapie en “ontwakings-
stimulatie” kunnen krijgen om gemakkelijker en op lange termijn te kunnen 
herstellen.

Met de toename van het geweld in de Sahel (Burkina Faso, Mali en niger), 
nemen de noden van de plaatselijke gemeenschappen toe. Bovendien hebben 
verschillende klimaatschokken zoals droogte en overstromingen geleid tot een 
grote voedselonzekerheid bij kinderen jonger dan vijf jaar.

‘Passeport pour grandir’ wil het herstel van deze kinderen versnellen door 
hen stimulatie en kinesitherapie te bieden. deze activiteiten vinden soms in groep 
plaats. “Maar de echte kracht van HI ligt vooral in de individuele sessies omdat 
de kinderen daardoor nog sneller hun fysieke capaciteiten terugkrijgen", zegt Uta 
prehl, de revalidatiespecialist die het project opvolgt.

Een andere belangrijke doelstelling van het project is het sensibiliseren en 
opleiden van de ouders, voogden en familieleden om bij te dragen aan het herstel 
van de kinderen door dagelijkse stimulatie. Die aanpak moet het herstel van de 
ondervoede kinderen versnellen en een nieuwe dynamiek brengen in de relatie 
kind/ouder 

In cijfers

saHel
 passeport 
 pour grandir 
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3.
Opleiding

De doelstelling van ‘Passeport 
pour grandir’ is ook om 

gezondheidswerkers op te 
leiden in fysiotherapeutische 

technieken voor ernstig 
ondervoede kinderen.

2.
Stimulatiesessies  

in groep 

Hi probeert ook de ouders en de 
ruimere familie te sensibiliseren 

en op te leiden over het 
belang van stimulatie voor de 

kinderen, meer bepaald via 
stimulatiesessies in groep.

1.
Individuele  

stimulatie- en 
kinesitherapiesessies 

Hi organiseert individuele 
kinesitherapie- en 

stimulatiesessies voor 
ondervoede kinderen jonger  

dan 5 jaar. 



Ontdek de  
14 unieke 
HI-wandelingen
Je vindt ze hier: 
www.handicapinternational.be
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instant

We stelden ons bij 
Handicap international 
de vraag: hoe kan je 
de bevolking het best 
doen stilstaan bij het 
belang van kwalitatieve 
revalidatiezorg? Door te 
bewegen natuurlijk!
daarom vind je op de 
website van Handicap 
international 14 mooie 
wandelingen die de 
inspanning meer dan 
waard zijn! Ontdek een 
verborgen groene oase 
in het noorden van 
Brussel, trek naar het 
hoogste punt van België, 
breng een bezoek aan 
de stad van reuzen en 
verdiep je in de street art 
aan de Schelde. Of laat 
je verleiden door onze 
Belgische kazen, wijnen 
en honing! 

Je vindt vast wel iets wat 
je in vervoering brengt! 
Maar vergeet niet om 
tijdens de wandeling ook 
even stil te staan… 
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inspiration

of samen iets in beweging zetten, dat is de boodschap van 
de nieuwe campagne van Handicap international. iedere 
mens, of hij nu sinds zijn geboorte of na een ziekte of onge-
val met een beperking leeft, heeft het recht op een waardig 
bestaan. De moeilijkheden waarmee hij wordt geconfron-
teerd, kan hij echter niet alleen overwinnen. Dat is de taak 
van de hele samenleving!  

© o. ZeraH - Handicap international 

samen iets in 
BeweGinG Zetten

 "We Move Together" 
Ó

fazlu, 6 jaar, raakte zwaargewond 
bij een bombardement in zijn 
geboortedorp. Hij kon niet meer 
bewegen en zich niet gewoon 
verplaatsen. Het mobiele team van 
Handicap international verstrekt hem 
thuis kinesitherapiesessies. “Alles 
is weer normaal geworden voor 
mijn zoon. Hij kan weer leven zoals 
voordien en het gaat beter met hem!”, 
vertelt de moeder van Fazlu.



Fysieke revalidatie is de sleutel

Fysieke revalidatie is vaak een onmisbare stap voor 
personen met een beperking, op hun weg naar meer zelf-
standigheid. door een betere mobiliteit, een betere controle 
van de bewegingen dankzij kinesitherapie en/of mobiliteits-
hulpmiddelen (een rolstoel, krukken, orthopedische hulp-
middelen, enz.) verwerft iemand meer zelfstandigheid in 
zijn dagelijkse leven.  

nochtans vormt de toegang tot een kwaliteitsvolle 
zorgverlening vaak een belemmering voor mensen met 
een beperking, zeker in ontwikkelingslanden. Wegens een 
gebrek aan informatie over de bestaande oplossingen,  
wegens ontoereikende middelen om de zorg te betalen,  
of omdat zorgcentra en deskundigen zeldzaam en vervoers-
middelen ontoereikend zijn. 

In sommige lage- of middeninkomenslanden kan meer 
dan 50% van de mensen geen gebruik maken van de  
revalidatiediensten die zij nodig hebben. COVID-19 heeft 
het er allemaal niet eenvoudiger op gemaakt: in 60% tot 
70% van de landen zijn de revalidatiediensten ontwricht 
door de pandemie1. 

De oplossingen zijn nochtans bekend: het zorgaanbod 
verhogen, voldoende zorgverleners opleiden om kwaliteits-
volle zorg te kunnen bieden, meer rekening houden met 
handicaps in het gezondheidsbeleid.

Revalidatiezorg moet ook dichter bij de mensen met 
een beperking worden gebracht. Dat is bijvoorbeeld het 
doel van telerevalidatie of het 3D-printen van orthopedische 
hulpmiddelen.  in heel wat landen (in Zuid-Soedan, nepal 
en Bangladesh bijvoorbeeld) wordt daar door onze mobiele 
teams hard aan gewerkt.

Mohamad is kinesitherapeut bij een mobiel team in 
cox’s Bazar (Bangladesh). “Het team gaat van deur tot deur 
in de Rohingya-vluchtelingenkampen. Op die manier komen 
we te weten wat de mensen nodig hebben. We helpen hen 
hun leven te verbeteren.” 
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COviD-19 heeft het er 
allemaal niet eenvoudiger op 
gemaakt: in 60 tot 70% 
van de landen zijn de revalida-
tiediensten ontwricht door 
de pandemie. 

Ó

centraal-Afrika
Gracia loopt nog maar sinds twee jaar.  
Zij wordt opgevolgd door CRAHM, een partner 
van Handicap international in Bangui (centraal-
Afrika). Zuster Merveille en Marie-Gisèle, de 
deskundige, hebben een spel bedacht om de 
oefeningen aangenamer te maken.    

1  Bron: WHo - https://www.who.int/news-room/ 
fact-sheets/detail/rehabilitation

Zuid-Soedan
Mary leeft al sinds haar kindertijd met een 
beperking aan beide benen. Ze is weduwe en 
heeft drie kinderen om voor te zorgen. Handicap 
International heeft haar deze driewieler gegeven 
en haar geholpen om haar zaakje op te starten. 
“De vrouwen in mijn gemeenschap steunen 
me en helpen me om de koopwaar van mijn 
handeltje te vervoeren wanneer mij dat niet lukt.”  

Ô 



niemand achterlaten

Iemand een prothese of rolstoel bezorgen is geen doel 
op zich. Het uiteindelijke doel is dat die persoon over een zo 
groot mogelijke zelfstandigheid beschikt om ten volle aan 
het maatschappelijke leven te kunnen deelnemen. Handicap 
International heeft inclusieprojecten in 50 landen en bereikt 
in dit verband 701.000 mensen.

“Niemand achterlaten”, dat is het motto van de teams 
die hulp verlenen op uiteenlopende gebieden zoals onder-
wijs, sociale bescherming, economische ondersteuning, 
toegang tot infrastructuren en communicatie.

“Als we het over inclusie hebben, is het belangrijk dat 
de persoon de middelen heeft om ten volle deel te nemen 
aan het leven in zijn gemeenschap, zijn eigen keuzes te ma-
ken en zijn eigen capaciteiten en potentieel te ontwikkelen. 
De persoon moet altijd centraal staan bij alle beslissingen 
die hem aangaan, vanuit die centrale positie kan hij het best 
zijn mening geven. Fysieke revalidatie is slechts één stap in 
dit proces, dat de algemene verbetering van de levenskwa-
liteit beoogt”, verduidelijkt Léo Goupil-Barbier, deskundige 
op het gebied van inclusief beleid bij Handicap International.

10     

© nicolaS axelrod-ruoM - Handicap international

Bangladesh
Tot de leeftijd van 9 jaar verliet Ayub (11 jaar) zijn huis 
nooit, allemaal vanwege zijn beperking. Een trieste 
situatie, waar verandering in kwam toen Handicap 
International hem een rolstoel gaf. Fulmoti, zijn 
grootmoeder, begeleidt hem meermaals per week 
naar de inclusieve speeltuin die door Hi samen met 
de gemeenschap werd aangelegd voor de kwetsbare 
kinderen van Teknaf in Bangladesh.

Ô 

75 miljoen     
mensen hebben een rolstoel nodig.

Slechts

5 tot 15%      
heeft toegang tot een rolstoel. 

(Bron: WHo)
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toegang tot zorg, dat betekent 
ook gewoon een apotheek kunnen 
binnengaan met een rolstoel! 
Ô 



De persoon moet echter zelf de drijvende kracht zijn ach-
ter de verandering die hij in zijn leven wil bereiken. Ook 
zijn naasten, en de bredere gemeenschap waarin hij leeft, 
moeten bij dit proces worden betrokken. Stereotypen moeten 
worden doorbroken, de hele gemeenschap moet bewust 
worden gemaakt van het feit dat beperkingen deel uitma-
ken van de menselijke diversiteit, en dat we samen sterker 
zijn. Onderwijzers hebben een vorming nodig over inclusief 
onderwijs en scholen moeten toegankelijk worden gemaakt. 
dit houdt overigens ook in dat werkgevers moeten worden 
overtuigd om personen met een beperking aan te werven. en 
ook het toegankelijker maken van infrastructuren en vervoer 
mogen we niet vergeten.

We geven het laatste woord aan Kazeim Hemeda, die een 
project voor sociaal-economische inclusie coördineert in 
egypte: “We kunnen slechts vooruitgang boeken als de hele 
samenleving erbij wordt betrokken en iedereen dezelfde 
kansen heeft.”  

“Ik vind niet dat dit leven de moeite waard 
is. Met mijn beperking kan ik niet voor me-
zelf zorgen, me wassen, mijn vrienden zien, 
of deelnemen aan het leven in de buurt. Ik 
zou beter sterven.”

Hakim leeft in een vluchtelingenkamp in 
het noorden van oeganda, waar toegang 
tot basisdiensten zoals gezondheidszorg of 
onderwijs een enorm probleem vormt voor 
personen met een beperking. 

Hij en zijn familie konden een beroep doen 
op de steun van een kinesitherapeut en een 
psychosociaal hulpverlener. die stelden  
samen revalidatieoefeningen op om de 
mobiliteit en zelfstandigheid bij Hakim te 
vergroten. De hele familie kreeg ook bege-
leiding om hun stress en angst te vermin-
deren. 

Na vier maanden intensief revalideren was 
Hakim in staat rond zijn woning te wande-
len en had hij minder hulp nodig om zich 
te verplaatsen. enkel door een beugel kon 
hij nog verder aan zelfstandigheid winnen. 
Daarvoor moest hij normaal gezien naar een 
revalidatiecentrum in de hoofdstad Kampala 
gaan, een lange en dure reis die hij zich niet 
kon veroorloven. Maar HI biedt dergelijke 
diensten aan in afgelegen gebieden, via het 
3D-printen van hulpmiddelen. Alles wordt 
in de omgeving uitgevoerd: het opnemen 
van de maat en het printen van de beugel. 
.  

 “Mijn leven is 
 volledig veranderd” 

GETuIGEnIS

“Mijn leven is volledig veranderd sinds 
ik een beroep kan doen op de steun 
van handicap international. ik had nooit 
gedacht dat ik in staat zou zijn om 
meer dan een kilometer te wandelen! 
ik kan nu zelf naar het ziekenhuis gaan, 
ik neem deel aan het leven in mijn 
gemeenschap, waar ik eindelijk mijn 
stem kan laten horen!”  

De Blauwe Veter:  
een sterk symbool 

twintig jaar geleden lanceerde Handicap 
International voor het eerst de Blauwe 
veter. vandaag keren de Blauwe veters 
terug om de boodschap achter het concept 
“we Move together” uit te dragen!   
Ze symboliseren de ambitie van de 
organisatie om zaken in beweging te 
zetten voor personen met een beperking 
en hen de middelen te bieden om 
vooruitgang te boeken.

Ô 



de rohingya-vluchtelingen- 
kampen in cox’s Bazar, 
Bangladesh, behoren tot 
de meest dichtbevolkte 
plaatsen ter wereld. Sohel 
rana, project manager in 
vluchtelingenkampen 24 
en 26, licht een tip van de 
sluier over het leven van de 
vluchtelingen. 

Sohel, wat is jouw rol als 
project manager? 
Ik leid een mobiel team van 23 perso-
nen, bestaande uit kinesitherapeuten, 
psychologen, verplegers enzovoort. 
We verlenen hulp aan de meest 
kwetsbare mensen onder de vluch-
telingen, via onze hulpposten en bij 
deze mensen thuis.

Was de bevolking ongerust 
bij de uitbraak van het  
coronavirus? 
Zoals je weet, leven er in de vluchte-
lingenkampen duizenden mensen op 
een te kleine oppervlakte. Afstand be-
waren is geen optie. Families van 6 tot 
8 mensen wonen in onderkomens van 
twee vierkante meter. iedereen was 
dus heel bezorgd toen het coronavirus 
uitbrak in Bangladesh.  

Gelukkig zijn er hier honderden organi-
saties actief, zodat er veel maatregelen 
genomen werden om de verspreiding 
van het virus tegen te gaan. 

Welke aanpak  
hanteerde HI?
Voor we onze interventies startten, 
verzekerden we de gezondheids-
maatregelen, zoals de maskers, het 
bewaren van de afstand, de hand-
wasstations … Onze vrijwilligers gin-
gen op pad om mensen te informeren 
over wat ze moesten doen om zich 
te beschermen, wanneer ze sympto-
men vertoonden, welke diensten er 
beschikbaar waren enzovoort.

Veel organisaties hadden een reac-
tie in huis op Covid-19 en zorgden 
bijvoorbeeld voor handwasstations, 
maar mensen met een beperking wa-
ren niet in staat om tot daar te gaan. 
daarom voorzagen we handwasstati-
ons bij deze families zelf. 

Ervaar je dat als de  
grootste problematiek? 

Mobiliteit, of het gebrek eraan, is voor 
personen met een beperking zeker 
één van de grootste problemen. Zij 
zijn vaak niet in staat om naar de 
hulpposten te gaan. Verder blijft de 
bewustwording rond beperkingen 
ondermaats. personen met een be-
perking kunnen niet ten volle genieten 
van hun rechten en hun waardigheid.

Welke andere bekommernis-
sen leven er onder de  
vluchtelingen? 

de Bengaalse overheid is gestart met 
het plaatsen van omheiningen rond de 
kampen. als daar nu een incident, een 
brand of een natuurramp plaatsvindt, 
zitten de vluchtelingen als ratten in 
de val. in januari brak al een enorme 
brand uit in een kamp, enkele weken 
later volgde een tweede brand in een 
ander kamp. ik bezocht vandaag nog 
enkele kampen, de spanning was er te 
snijden.

de overheid begon ook met het verhui-
zen van vluchtelingen naar het eiland 
Bhasan char, dat plaats moet bieden 
aan 100 000 vluchtelingen. Mensen 
zijn bang voor overstromingen en 
andere natuurrampen. 

Verder maakt iedereen zich zorgen om 
de gewapende bendes in deze streek, 
de drugssmokkel, de mensenhandel … 
We volgen ook de situatie in Myanmar 
op de voet, waar de kans bestaat dat 
er een nieuwe vluchtelingenstroom op 
gang komt   

12     

interView

soHel rana 
“Spanning onder vluchtelingen 
is te snijden”

© Handicap international 
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inFlUence

Verschillende soorten explosieve wa-
pens besmetten het Syrische grond-
gebied, waardoor de wederopbouw 
van vele verwoeste infrastructuren 
onmogelijk wordt gemaakt. In tien jaar 
tijd zijn de meeste grote steden van 
Syrië zwaar getroffen door explo-
sieve wapens en bombardementen. 
Negentig procent van de slachtof-
fers van deze bombardementen zijn 
burgers, 11,5 miljoen mensen in Syrië 
leven momenteel in gebieden die 
verontreinigd zijn door explosieven en 
meer dan 13 miljoen mensen - waar-
onder meer dan 6 miljoen kinderen -  
hebben humanitaire hulp nodig. de 
huidige humanitaire crisis, die op zich 
al dramatisch is, wordt nog verergerd 
door een acute economische crisis en 
de Covid-19-pandemie.   

Een internationale 
overeenkomst: licht aan het 
eind van de tunnel?

Handicap International heeft meege-
werkt aan de beslissende overwin-
ningen tegen antipersoonsmijnen 
in 1997 en clustermunities in 2008. 
Sinds enkele jaren sensibiliseert onze 
organisatie het grote publiek en de 
wereldleiders voor de verwoestin-
gen die worden aangericht door het 
gebruik van explosieve wapens in 
bevolkte gebieden. Dit jaar krijgen 
Handicap international en het ineW-

collectief een historische mogelijkheid 
om een internationale verklaring tot 
stand te brengen om het gebruik van 
wapens in bevolkte gebieden een halt 
toe te roepen.

Historische stemming  
in Belgisch parlement

op 21 april stemden de Belgische 
federale parlementsleden voor een 
resolutie tegen bombardementen en 
beschietingen van bevolkte gebieden 
en riepen zij België op om de ontwik-
keling van de internationale politieke 
verklaring te steunen. tot dusver 

de syriscHe  
tienjariGe oorloG 

nemen meer dan 70 staten deel. Deze 
zomer zullen deze staten, waaronder 
België, bijeenkomen om te onderhan-
delen over de definitieve tekst - het 
laatste hoofdstuk vóór een conferentie 
waarop de overeenkomst voor onder-
tekening zal worden opengesteld 

Syrië wordt geteisterd door oorlogsgeweld van ongekende aard. de wederopbouw 
van het land is kolossaal en de impact van het conflict is enorm: de diversiteit en de 
omvang van de explosieve wapens die het grondgebied vervuilen, de infrastructuur en 
de steden die door de onophoudelijke bombardementen zijn verwoest, de ontheem-
de, getraumatiseerde en gewonde Syrische bevolking … Deze oorlog is een duidelijk 
voorbeeld van de humanitaire langetermijngevolgen van het gebruik van explosieve 
wapens in bevolkte gebieden. Zou een voorgestelde internationale overeenkomst een 
einde kunnen maken aan het lijden van de burgerbevolking?  

90% van de slachtoffers van 
deze bombardementen zijn 
burgers, 11,5 miljoen mensen
leven momenteel in gebieden 
die verontreinigd zijn door 
explosieven en meer dan 
13 miljoen mensen hebben 
humanitaire hulp nodig.

© Handicap international 
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interaction 

Indien je in het verleden een 
duolegaat hebt opgemaakt,  
zal dit vanaf 1 juli 2021 geen  
fiscaal voordeel meer opleveren. 

Jouw testament zal in de meeste 
gevallen niet meer uitvoerbaar zijn. Je 
zult dus een nieuw testament moeten 
opmaken waarin je jouw erfgenamen 
opnieuw moet aanduiden. 

Wil je een deel van je nalatenschap 
toch toevertrouwen aan Handicap 
International? Elke erfgenaam die je 
in jouw testament opneemt, zal de 
verschuldigde belastingen moeten 
betalen, maar op het deel dat je aan 
Handicap international nalaat moet 
geen erfbelasting worden betaald. 
Jouw legaat komt dus volledig bij onze 
organisatie terecht 

Meer info: https://www.notaris.be/
nieuws-pers/detail/iets-nalaten- 
aan-een-goed-doel-dat-doe-je-zo

Hi stelt  
nieUw crowdFUndinGplatForm 

Voor

Handicap International beschikt vanaf nu  
over een crowdfundingplatform. 

Dankzij het Koalect platform kan iedereen zelf een eigen 
inzamelactie lanceren. Of het nu voor een verjaardag, een 
huwelijk of een reis is, in enkele muisklikken staat je project 
online en kan iedereen bijdragen met een kleine gift!  

joUw VraaG

?

 Wat betekent de afschaffing 
 van het duolegaat in vlaanderen?  
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interaction 

Praten over handicaps?  
Makkelijker gezegd dan gedaan!  

daarom ontwikkelde Handicap international een digitale escape game 
voor leerlingen tussen 9 en 12 jaar. Door middel van deze educatieve 
spelvorm ontdekken kinderen welke uitdagingen Trésor moet 
overwinnen om naar school te gaan. Bekijk ons educatieve aanbod  
voor lager, secundair of hoger onderwijs op onze website! 

 Een escape game 
 in jouw klas 

47.500 km  
wandelen om  
Hi te steUnen

409 medewerkers van  
het bedrijf OMP hebben  
in minder dan 28 dagen  
47.500 kilometer afgelegd 
om de revalidatieprojecten 
van HI te steunen. 

deze virtuele uitdaging had als doel 
om de fysieke activiteit te promoten 
en tegelijkertijd alle collega’s uit 12 
kantoren wereldwijd met elkaar te 
verbinden door eender welke fysieke 
activiteit te beoefenen via een online 
platform: wandelen, lopen, fietsen, 
maar ook door simpelweg het gras  
te maaien of te dansen. Per afgelegde 
kilometer werd 1 euro aan Hi 
geschonken. 

HI feliciteert de medewerkers van 
OMP en dankt hen voor hun steun! 
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koninklijk BeZoek
Op 19 januari hadden we de eer om Koningin Mathilde 
te ontvangen op de Belgische zetel van Handicap 
international. de vorstin toonde veel belangstelling voor 
de activiteiten van onze organisatie en stelde vele vragen 
aan de aanwezige medewerkers.

Tijdens het gesprek lag de nadruk op het voorkomen 
van de oorzaken van beperkingen, op het verbeteren 
van de levenskwaliteit van mensen met een beperking 
en op inclusief onderwijs. Onze directeur had het met de 
koningin ook over de uitdagingen van de organisatie in 
2020, tijdens de Covid-crisis 



handicap international zet zich in meer dan 60 landen in om 
mensen met een fysieke beperking een waardig leven te bieden. 
Draag de blauwe veters en toon dat ook jij niet onverschillig blijft. 
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