
INSIDE

Colombia
Venezolaanse 
migranten:  
“Een crisis zonder 
weerga”

INTERVIEW

Libanon
Rana Abdel Al, 
kinesitherapeute

INFLUENCE

Inclusief 
onderwijs
Gezocht:  
politieke wil

N° 126   NIEUWS VAN HET TERREIN EN UIT BELGIË    11 /  2020

 Wanneer 
 de bom valt 

INSPIRATION

©
 M

A
RT

IN
 C

RE
P 

- H
A

N
D

IC
A

P 
IN

TE
RN

AT
IO

N
A

L



Tijdens de Eerste Wereldoorlog was één op tien slachtoffers een burger; van-
daag zijn dat er negen – een pijnlijke evolutie. We spreken hier over onze eigen 
generatie!

Toekijken hoe dit zich voor onze ogen afspeelt kan niet aanvaardbaar zijn. Daarom 
mijn oproep: steun ons onvermoeibare lobbywerk om de koers van onze beleids- 
makers stap voor stap te veranderen.

Denk daarbij aan de woorden van Mahatma Gandhi: ‘Wees de verandering die je 
in de wereld wilt zien.’ Verandering begint bij jezelf.

Ik moet hierbij automatisch terugdenken aan mijn werk als kinesitherapeut in 
Oost-Congo. Veel kinderen werden er verminkt en – letterlijk – verweesd naar het 
ziekenhuis gebracht. Met de beperkte middelen die we via onze donateurs kregen, 
wisten we de pijn te verlichten en zorgden we voor een behandeling en mobiele 
hulpmiddelen. We gaven hoop en vertrouwen, zodat deze kinderen aan een betere 
toekomst konden bouwen. Die kinderen zijn de toekomst!

Ook ben ik trots op de twee belangrijke innovatieprijzen die HI gewonnen heeft, 
één voor het inzetten van drones om explosieve overblijfselen efficiënter op te spo-
ren en één voor het toepassen van 3D-printing en telerevalidatie zodat mensen 
toegang hebben tot levensbelangrijke zorg. Mobiele telefoons hebben onze levens 
ingrijpend veranderd, het is nu aan ons om te verzekeren dat kwetsbare mensen 
kunnen genieten van deze innovaties. 

Dit is wat me elke dag motiveert en waarom ik trots ben op alle verwezenlijkingen 
door mijn collega’s en partners.

Ik wens je veel plezier en veel inspiratie met ons magazine. 

Erwin Telemans
Algemeen directeur 
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Door de ogen van Erwin

Slachtofferhulp in Beiroet 

Er is het Beiroet dat bekend staat als 
het Parijs van het Midden-Oosten. 
Dit jaar leerden we een ander Beiroet 
kennen. In een stad waar de politieke 
en economische crisis ongemeen hard 
had toegeslagen, volgde op 4 augus-
tus de genadeslag voor de bevolking: 
een dubbele explosie richtte een 
enorme ravage aan.

Onze medewerkers in Beiroet trok-
ken naar de zwaar getroffen wijken 
Quarantaine en Basta. Ze verstrekten 
essentiële psychologische eerste hulp 
en identificeerden de inwoners die 
meer hulp nodig hadden. Handicap 
International bood revalidatiezorg aan 
en verstrekte mobiele hulpmiddelen of 
financiële steun aan de meest hulpbe-
hoevende slachtoffers 

Handicap International valt 
twee keer in de prijzen 

Op 24 september reikte de 
Europese Unie de Horizon 
Prizes uit, een prestigieuze 
erkenning voor ‘duurzame 
en humanitaire hightech 
oplossingen’. Handicap 

International mocht voor 
twee projecten de prijs in 

ontvangst nemen.
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Dankzij digitale technologieën in 
combinatie met 3D-printing kunnen 
onze teams de zorgverlening verbete-
ren voor personen met een beperking 
die in afgelegen of in - omwille van 
veiligheidsredenen- moeilijk bereikbare 
gebieden leven.

Met behulp van drones kunnen de 
ontmijningsteams op enkele minuten 
tijd een gebied scannen op de aanwe-
zigheid van explosieve voorwerpen. 
Met conventionele methoden zou dat 
weken duren. 
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Project TeReFa / 
TeleRehabilitation For Al 
categorie ‘Gezondheid en 
zorg’

Project Odyssey25 / 
Droneproject
open categorie

© JOHN FARDOULIS / HI© HI
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Majesteit de Koningin
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INSIDE

Context :

Venezuela bevindt zich sinds 2018 in een diepe economische en politieke crisis, 
waardoor al 4,7 miljoen mensen naar het buitenland zijn gevlucht. Daarvan streken 
er ongeveer 2 miljoen neer in Colombia. De Covid-19-epidemie heeft de hachelijke 
situatie van de migranten vergroot.

Ondanks de strenge maatregelen die van kracht zijn in de strijd tegen de versprei-
ding van het virus, heeft Handicap International een speciale autorisatie gekregen 
om hulp te bieden aan deze personen. Onze organisatie is sinds 1998 actief in de 
regio en geniet van een goede verstandhouding met de Colombiaanse regering en 
de lokale autoriteiten.

In de steden Barranquilla en Bogota wijdt HI zich voornamelijk aan revalidatiezorg 
en psychosociale ondersteuning voor de kwetsbaarste migranten. In Medellin orga-
niseren we activiteiten om de sociale cohesie te versterken, wat dan weer leidt tot 
een betere socio-economische en culturele inclusie. “Er was sprake van toenemen-
de spanningen tussen de Colombiaanse gemeenschap en Venezolaanse migran-
ten. Naar aanleiding hiervan hebben we activiteiten opgezet die voor meer dialoog 
moeten zorgen, en op lange termijn voor een betere verstandhouding,” vertelt Laura 
Mosberg, die verantwoordelijk is voor de operaties in Latijns-Amerika 

VENEZOLAANSE 
MIGRANTEN  
IN COLOMBIA: 
 “Een crisis zonder weerga” 

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 60%. 
Een gift van €40 kost u zo 
slechts €16.
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1.
Activiteiten rond  
sociale cohesie

2.
Psychosociale 
ondersteuning

3.
Kinesitherapie en 

functionele revalidatie

Voor een beter begrip van de belangrijkste 
behoeften van de Venezolaanse vluchtelingen 

in Colombia en om de prioriteiten van de 
projecten bij te sturen, voert HI een evaluatie-

opdracht uit, zoals hier in La Guajira.

In cijfers

WAT?
Noodhulpverlening aan 
Venezolaanse migranten 
in Colombia. 

WAAROM?
Het gaat om de 
grootste humanitaire 
crisis van de voorbije 
decennia in Latijns-
Amerika en de grootste 
migratiecrisis ter wereld 
sinds de Tweede 
Wereldoorlog.

WAAR?
Riohacha, Maicao, 
Barranquilla, Medellin en 
Bogota - Colombia.

3 780    
personen kregen psycho-

sociale ondersteuning  
(of zullen dit nog  

krijgen) en namen deel 
aan activiteiten rond 

sociale cohesie

400   
personen kregen 
revalidatiezorg 

(behandeling of mobiel 
hulpmiddel) of zullen 

dit nog krijgen

4 200    
begunstigden in 

Colombia

Het psychosociale team van HI in Maicao organiseert 
activiteiten om Venezolaanse migranten en de 

Colombiaanse gemeenschap dichter bij elkaar te 
brengen. Dat kan door samen op zoek te gaan naar 

wat de twee groepen gemeen hebben.

HI verleent psychosociale steun aan migranten 
in het Centro de Atención Integral CAI in Maicao. 
Dit gebeurt vaak in spelvorm. Het zijn welkome 

momenten voor kinderen die in moeilijke 
omstandigheden moeten leven.

4.
Evaluatiemissies

Veel migranten hebben een beperking, 
 maar er is geen gezondheidszorg.  

Onze organisatie verleent technische hulp, 
kinesitherapie en revalidatiepakketten aangepast 

aan de specifieke behoeften. 
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INSTANT

Phon Bin (52) is 
het dorpshoofd van 
Mueng O in Laos. Een 
functie waarvoor je 
het hoofd koel moet 
kunnen houden. Die 
koelbloedigheid kwam 
Phon Bin van pas toen 
hij jaren geleden een 
obus vond in zijn tuin. De 
komst van de teams van 
Handicap International 
in zijn regio zorgde voor 
opluchting. Hij bracht HI 
meteen op de hoogte 
van de aanwezigheid 
van het explosief en kan 
sindsdien met een gerust 
hart naar buiten. 
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INSPIRATION

War. What is it good for – Absolutely nothing! Aan protest-
nummers geen gebrek ten tijde van de omstreden Vietnam- 
oorlog. Edwin Starr verwoordde in 1970 met ‘War’ het best 
hoe miljoenen anderen over de oorlog dachten. Twee jaar na 
‘War’ gingen de beelden van “het napalmmeisje” Phan Thị 
Kim Phúc de wereld rond … en niet alleen de wereld rond, ze 
gingen toen ook door merg en been. 

Vertaling: "Oorlog. Waar is het goed voor? Helemaal niets!"

© HANDICAP INTERNATIONAL 

Wat zich in Vietnam afspeelde, was gruwelijk en 
onthutsend. De wapens die werden ingezet maakten geen 
onderscheid tussen militaire doelwitten of burgers. Er vielen 
honderdduizenden onschuldige slachtoffers. Vijftig jaar later 
zijn die wapens godzijdank verboden: de technologische 
evoluties die zichzelf razendsnel opvolgden hebben ook 
de militaire oorlogsvoering voorgoed veranderd. Moderne 
wapens zijn geavanceerder, preciezer en slimmer dan ooit, 
oorlogen eisen steeds minder dodelijke slachtoffers onder 
de burgerbevolking.   

Stadskern of slagveld? 

Tot dusver de theorie. De realiteit geeft een ander beeld. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog behoorde naar schatting 
15% van de slachtoffers tot de burgerbevolking. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog: 50%. Vandaag zijn 90% van de 
slachtoffers bij bombardementen op dichtbevolkte gebieden 
burgers! Het strijdtoneel is verhuisd. Van de velden nabij 
Waterloo en de bossen van Bastogne naar grootsteden 
zoals Hodeidah, Mosoel, en Damascus. Die evolutie komt 
met een zware prijs, betaald door de bevolking.

Vandaag zijn 
90% van de 
slachtoffers bij 
bombardementen 
op dichtbevolkte 
gebieden burgers!

Ñ

Irak
Uitgebrande ambulances 
voor het Al-Salamziekenhuis 
in Mosoel. In 2017 vonden 
hier hevige gevechten 
plaats. 

Ó

Irak
De restanten van wat ooit een 
school was in het dorp Tal-Jol, 
bij Kirkoek. De preventieteams 
van Handicap International 
beveiligden de toegang tot 
het gebouw voordat er werd 
overgegaan tot de ontmijning.
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Jemen
Bombardementen hebben 
de basisinfrastructuur in 
Jemen tot puin herleid. Dat 
heeft rechtstreekse gevolgen 
voor de gezondheid van de 
bevolking.

WANNEER  
DE BOM VALT



Het doodvonnis voor burgers  

Dat toonde Handicap International onder meer aan in het 
rapport dat onze organisatie dit jaar publiceerde, Death 
Sentence to Civilians: The Long-Term Impact of Explosive 
Weapons in Populated Areas in Yemen. Het rapport legde 
de gevolgen bloot van de bombardementen in dichtbevolkte 
gebieden in Jemen. Gezondheidszorg, toegang tot proper 
water, voedselzekerheid, vrij verkeer van goederen en men-
sen: allemaal cruciale factoren om te overleven, allemaal 
weggevaagd door de burgeroorlog.

Het instorten van de infrastructuur en diensten is even 
dodelijk als de bombardementen die hiervoor verantwoor-
delijk zijn, maar met een veel wijdere impact. Dat blijkt pas 
echt uit de cijfers: Action on Armed Violence registreerde 
in Jemen, tussen 2015 en 2018, bijna 16 300 slachtoffers 
door het gebruik van explosieve wapens. Maar de voed-
selschaarste treft al zeker zestien miljoen mensen. Twintig 
miljoen Jemenieten hebben geen toegang tot gezondheids-
zorg. Meer dan drie miljoen mensen zijn hun huizen ont-
vlucht.

Geen speeltuig  

Thomas Hugonnier, operationeel directeur HI voor het 
Midden-Oosten, verwoordde het als volgt: Het geweld 
heeft de economische circuits van het land vernietigd, 
waardoor Jemen de grootste humanitaire noodtoestand 
ter wereld is geworden. De verwoestende erfenis van dit 
conflict zal een hele generatie mensen met verwondingen 
en handicaps achterlaten.”

Hugonnier doelde misschien op de medische erfenis, maar 
de tol reikt verder: sociaal, economisch, psychosociaal … Het 
zal inderdaad tientallen jaren duren om de infrastructuur, 
de diensten en het vertrouwen te herstellen. Intussen zal 
het gebrek aan elektriciteit, voedsel, water en transport-
mogelijkheden voor menselijk leed blijven zorgen, kunnen 
kinderen niet naar school en lopen ze bovendien het risico 
om onwetend niet-ontplofte munitie te aanzien als speel-
goed. Wat het napalmmeisje betreft: ze wordt nog steeds 
behandeld voor de brandwonden die ze in 1972 opliep. 

Wachten op diplomatieke doorbraak  

Waar explosieve wapens met een groot bereik worden 
ingezet in bevolkte gebieden, is er maar één mogelijke 
conclusie, los van de intentie van de aanval: voor de be-
volking zijn de gevolgen buiten alle proporties. Handicap 
International maakt deel uit van het Internationaal Netwerk 
tegen Explosieve Wapens (INEW) en nam zo mee het 
initiatief om diplomatieke onderhandelingen op te starten. 
Dat had in 2020 tot een politieke verklaring moeten leiden 
die burgers beter zou beschermen, maar het coronavirus 
gooide ook hier roet in het eten. Het ziet ernaar uit dat onze 
geduldige inspanningen in 2021 eindelijk beloond zullen 
worden. En zeg nu zelf: ‘War, what is it good for?’ 

10     

Tsjaad
Het noorden van Tsjaad wordt niet enkel geteisterd door 
droogte. Niet-ontplofte explosieven uit de burgeroorlog 
sluimeren er onder een laagje zand. Wie zich buiten de 
gebaande paden begeeft, speelt met vuur.

Ô

Jemen
Door essentiële infrastructuur uit te schakelen, zoals deze 
brug op de belangrijke verbindingsweg tussen de haven 
van Hodeidah en de hoofdstad Sanaa, werden voedsel 
en brandstof extreem schaars. Hulporganisaties hadden 
nauwelijks of geen toegang meer tot de getroffen gebieden.

Ô

Gezondheidszorg, toegang tot proper 
water, voedselzekerheid, vrij verkeer van 
goederen en mensen: allemaal cruciale 
factoren om te overleven, allemaal 
weggevaagd door de burgeroorlog.

Ò

Libanon
Ontmijningsteams van 
Handicap International 
in actie in Libanon. De 
burgeroorlog, die van 1975 
tot 1990 duurde, zadelde 
het land met een explosieve 
erfenis op.

Laos
Niet-ontplofte oorlogsresten 
die dateren van de 
Vietnamoorlog vormen nog 
steeds een gevaar voor de 
bevolking en remmen de 
ontwikkeling van het land af.

Ô

Ó

Jemen
Marwan, 7 jaar, en zijn 
familie sliepen toen een 
luchtaanval werd uitgevoerd 
op hun woonwijk. Zijn ouders 
raakten gewond, Marwan 
verloor zijn rechterbeen.

© JOHN FARDOULIS/HI

© HANDICAP INTERNATIONAL
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INFLUENCE

Wat is die Educaid-
conferentie?

Educaid is een netwerk van Belgische 
actoren die betrokken zijn bij onder-
wijsprogramma’s in het kader van 
internationale samenwerking. De 
digitale Educaid-conferentie van dit 
jaar richt zich op inclusief onderwijs, 
of onderwijs dat aan de noden van 
elk individu – zonder uitzondering - 
beantwoordt.

Krijgt inclusief onderwijs 
genoeg internationale 
ondersteuning?

De steun neemt toe, mede dankzij 
de duurzame ontwikkelingsdoel-
stellingen (SDG’s) die een raamwerk 
bieden, maar er is nog veel ruimte voor 
verbetering. Donoren zorgen wel voor 
financiering, maar alles gaat dikwijls 

in één grote ‘onderwijspot’. Investeren 
in onderwijs is fantastisch, maar we 
hebben ook een specifieke financie-
ringsstroom nodig voor onderwijs voor 
kinderen met een beperking en andere 
kwetsbare groepen. Anders zal de 
kloof vergroten.

Zoals het er nu voor staat, zullen we 
de doelstellingen van SDG 4 niet halen 
tegen 2030. We hebben enkel dit Libanon ving de voorbije 

jaren meer dan een miljoen 
Syrische vluchtelingen op. 
Velen raakten gewond tij-
dens de burgeroorlog. Rana 
Abdel Al, kinesitherapeute 
voor Handicap International 
in Libanon, sprak met ons 
over haar ervaringen.  

Hoe vergaat het de 
Syriërs die jaren geleden 
neerstreken in Libanon?

De Syrische vluchtelingen in Libanon 
zijn heel arm en hun situatie is de 
voorbije maanden nog verslechterd. 
Velen kunnen hun huur niet meer 
betalen door de economische crisis 
die Libanon nu al meer dan een jaar 
treft en de Covid-19-pandemie. Ze 
zijn bang dat ze uit hun huizen zullen 
worden gezet. De werkloosheid is de 
laatste tijd explosief gestegen, veel 
gezinnen hebben geen vast inkomen. 
Ik zie mensen besparen op eten of ge-
zondheidszorg. Ze hebben geen geld 
om de busrit te betalen om naar het 
ziekenhuis te gaan. Die mensen zijn de 
wanhoop nabij.

Welke revalidatiediensten 
verleent Handicap 
International?

HI helpt personen met een beperking 
in hun wijken en in de vluchtelingen-
kampen, met dank aan onze mobiele 
teams die ook bij de mensen thuis re-
validatiezorg verlenen. We bieden ook 
therapie aan in meerdere revalidatie-
centra. We werken samen met twee 
lokale organisaties gespecialiseerd in 
revalidatiezorg en met vier klinieken 
in de Bekavallei en in het noorden van 
Libanon.

We zorgen ook voor protheses en 
ortheses, rolstoelen, looprekjes en 
andere hulpmiddelen die hulp bieden 
bij specifieke noden (matrassen tegen 
doorligwonden, toiletstoelen enzo-
voort).

Welke verwondingen of 
beperkingen worden door 
jullie behandeld?

Op dit ogenblik help ik een jong Syrisch 
meisje met een ruggenmergletsel, 
opgelopen door een bombardement 
toen ze 2 jaar oud was. Vandaag is 
ze 9 jaar en tot voor kort kon ze niet 
wandelen. We gaven haar een orthese 

en een looprekje en leerden haar weer 
stappen tijdens onze revalidatie- 
sessies. Binnenkort zal ze naar school 
kunnen gaan zoals elk kind van haar 
leeftijd. Dat is een grote verandering in 
haar leven.

Ik behandel ook een jonge man die zijn 
twee benen verloor door op een mijn 
te stappen. Sindsdien raakte hij erg 
geïsoleerd. Dankzij twee protheses kan 
hij ook opnieuw gaan. 

Besteden jullie speciale 
aandacht aan kinderen?

Absoluut. Er is een nationaal project 
om de inclusie van kinderen met een 
beperking in scholen te bevorderen. 
Ik volg de fysieke toestand op van 
bijna 75 kinderen die niet naar school 
kunnen omwille van hun beperking. 
Het hoofddoel is om hen aangepaste 
middelen aan te reiken of om diensten 
aan te bieden om scholen toeganke-
lijker te maken voor kinderen met een 
beperking 
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INTERVIEW

RANA  
ABDEL AL 

POLITIEKE WIL 

decennium om onze inspanningen te 
vergroten. Maar het kan! Investeren in 
personen met een beperking is altijd 
een goede investering. 

Heeft de coronacrisis 
de onderwijskansen 
van kwetsbare kinderen 
beïnvloed?

De coronacrisis heeft de ongelijkhe-
den vergroot. Voor kinderen met een 
beperking gaat afstandsonderwijs 
gepaard met extra drempels (online, 
via de radio of ander educatief lesma-
teriaal). Meisjes lopen bovendien het 
risico dat ze thuis voor de huishoude-
lijke taken worden ingezet en niet de 
kans krijgen om te studeren, en dat ze 
helemaal niet meer terugkeren naar 
school.

Naar school gaan, betekent ook toe-
gang tot voedzame maaltijden, sociale 
bescherming, enzovoort. Zeker voor 
kinderen met een beperking zijn dat 
noodzakelijke diensten. 

Heeft HI al stenen kunnen 
verleggen in de rivier?

HI heeft wereldwijd al veel overheden 
begeleid om inclusievere onderwijs-
plannen op te stellen, ook nu, tijdens 
de coronacrisis. Op lokaal niveau wer-
ken we met ouders, gemeenschappen, 
maatschappelijke werkers, revalida-
tie-experts … omdat ze allemaal een 
rol te vervullen hebben. We proberen 
de vele factoren van uitsluiting aan te 
pakken en zo te komen tot een meer 
inclusief onderwijs voor iedereen! 

“Gezinnen kunnen 
hun gezondheidszorg 
niet meer betalen”
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Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Het is de vierde van 17 duurzame ontwikkelings-
doelstellingen, die tegen 2030 verwezenlijkt zouden moeten zijn. Aan de vooravond van de 
Educaid-conferentie vroegen we Valentina Pomatto, Inclusive Development Advocacy Mana-
ger bij Handicap International, hoeveel vooruitgang er al werd geboekt. 

Investeren in onderwijs 
is fantastisch, maar we 
hebben ook een specifieke 
financieringsstroom nodig 
voor onderwijs voor 
kinderen met een beperking 
en andere kwetsbare 
groepen. Anders zal de 
kloof vergroten.

 Gezocht: 

© NICOLAS AXELROD / HI 
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INTERACTION 

Op 16 september lanceerde 
Handicap International de 
Mobility Challenge. Het doel: de 
aandacht vestigen op het belang 
van mobiliteit, essentieel voor 
de autonomie van personen met 
een beperking. De inspanning die 
we vroegen was heel eenvoudig: 
een parcours afleggen in de vorm 
van een pijl, een symbool voor 
beweging, via een applicatie, de 
pijl publiceren op sociale media 
met de #MobilityChallenge hashtag 
en vervolgens vrienden en familie 
uitnodigen om hetzelfde te doen.  

Er volgde een actie in het Brusselse 
Jubelpark met ongeveer 50 personen 
– met voldoende afstand (!) – om 
deze actie te lanceren. We zagen 
veel enthousiaste gezichten! In totaal 
telden we maar liefst 350 pijlen! Om 
dit engagement te compenseren, 
heeft onze partner Rauwers 5 euro 
neergeteld per pijl. Zo zamelden 
we in totaal 1750 euro in voor de 
mobiliteitsprojecten van HI! 

 voor inclusieve mobiliteit 

Om dit engagement 
te compenseren, heeft 
onze partner Rauwers 
5 euro neergeteld per pijl. 
Zo zamelden we in totaal 
1750 euro in voor de 
mobiliteitsprojecten van HI!

“Door alleen rond 
te rijden met mijn 
elektrisch agentje 
en te communiceren 
via het spraakpro-
gramma dat ik met 
mijn voet bedien, 
hebben nieuwe 
deuren zich voor 
mij geopend.”

350 PIJLEN HARTELIJKE 
ONTVANGST  

JOUW 
VRAAG

?

Klopt het dat de 
fiscale aftrek werd 
verhoogd naar 60%?

Ja! Omdat de publieke 
activiteiten van vzw’s en 
ngo’s zwaar getroffen 
werden door de coronacrisis, 
heeft de overheid in juni 
beslist om de fiscale aftrek 
te verhogen om de non-
profitsector te steunen.
De fiscale aftrek voor giften 
gemaakt in 2020 bedraagt 
60% in plaats van 45%, op 
voorwaarde dat het totale 
bedrag van jouw giften aan 
een organisatie minstens  
40 euro bedraagt. Dat 
betekent dat een gift van  
48 euro, waarmee je 
bijdraagt aan een prothese, 
jou in werkelijkheid slechts 
19,2 euro kost! 

 in Molenbeek 

Bassel werd geboren met een 
hersenverlamming. Hij bracht zijn 
kindertijd door in Syrië en kwam 
nadien naar België. Op 7 september 
werd hij samen met Handicap 
International verwacht in de Ecole 
Plurielle Maritime in Brussel, voor 
een sensibiliseringsdag rond het 
thema 'Lichaam en identiteit'.  

“Tot mijn twaalfde moest ik me 
zien te redden zonder materiaal 
dat was aangepast aan mijn 
beperking. Ik heb dat materiaal 
pas in België gekregen. Vanaf 
toen kon ik zelfstandiger worden 
en bloeide ik open. Door alleen 
rond te rijden met mijn elektrisch 
wagentje en te communiceren via 
het spraakprogramma dat ik met mijn 
voet bedien, hebben nieuwe deuren 
zich voor mij geopend.”

Deze boodschap had Bassel voor 
de leerlingen van de Ginkgo Biloba-
klas. Nogmaals bedankt voor jullie 
hartelijke ontvangst en de verrijkende 
ontmoeting! 

GOED  
OM WETEN

Handicap International heeft 
activiteiten ontwikkeld voor 
kinderen in het basis- en 
secundair onderwijs.  Als 
je ook een activiteit in jouw 
school wilt, geef ons dan 
een seintje!  

Contactpersoon:  
Ann Verbeke :  
a.verbeke@hi.org 
Tel : 02 233 01 89
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Donate for free
Fun included

#MOBILITYCHALLENGE



 Jouw gebaar 
 is van onschatbare 
 waarde en geeft 
 duizenden kinderen 
 met een handicap 
 opnieuw hoop. 

GEEF 
HET 
LEVEN 
DOOR

© LUCAS VEUVE - HANDICAP INTERNATIONAL 

Voor meer informatie over testamenten: 
Nicole Luyckx 
02 233 01 02 - n.luyckx@hi.org  

www.handicapinternational.be


