
Nour is het nieuwe buurmeisje van Femke. Ze kijkt verrast als 
ze Femke in een rolstoel ziet.  Al gauw worden de meisjes goede 
vriendinnen. Ze zitten ook samen in de klas. En de meester heeft 
een leuke verrassing …

BOEKVOORSTELLING OP 2 DECEMBER 2016
Gemeentehuis Opwijk

Ringlaan 20 – Opwijk

10 u. - 11.30 u.
- Ontvangst kinderen
- Voorstelling auteurs
- Rob Vanoudenhoven leest (een stukje) voor uit het boek.
- Huwelijksceremonie (door de burgemeester, de ambtenaar 

bevolking en Rob Vanoudenhoven)

11.30 u. - 11.45 u.
De huwelijkstaart wordt aangesneden. Smullen maar!

12 u. - 12.45 u.
Persconferentie
- Welkomstwoord door de burgemeester
- Getuigenis Rob Vanoudenhoven (over dochter Emma)
- Voorstelling Onafhankelijk Leven, auteurs Emy Geyskens en 

Trui Hindryckx en uitgeverij Averbode
- Duiding Vrije Basisschool ‘t Luikertje Opwijk 

(concrete maatregelen)

12.45 u. - 13.30 u.
Receptie (met mogelijkheid interviews)



BOEKVOORSTELLING 2 DECEMBER 2016

 

Hoe snijd je het onderwerp fysieke of mentale 
beperking in de klas aan? 

Welke specifieke zorg is nodig voor kinderen met een 
beperking? Hoe vang je het grote aantal ziektedagen op? 

Wanneer wordt de overstap naar het buitengewoon 
onderwijs in overweging genomen? 

Waar schieten we tekort als maatschappij? Bieden we 
voldoende ondersteuning, en hoe zit het met het financiële 
plaatje?

Een voorstelling voor directies, (zorg)leerkrachten, 
GON-begeleiders, vrijwilligers in de sociale sector ...

Ook de pers is van harte uitgenodigd op dit 
ontmoetingsmoment. Door dergelijke initiatieven hopen we 
dat mensen zich meer bewust worden van de talenten van 
personen met een beperking en focussen op de kansen en 
mogelijkheden.

Meer info: TRUI HINDRYCKX • Freelanceredacteur en 
auteur • trui@linguistix.be • 0486 960 544

3 DECEMBER 2016

3 december is de Internationale Dag voor 
Personen met een Beperking. Een bijzondere 

dag voor heel veel mensen (volgens de bronnen 
van Handicap International heeft 15 % van de 

wereldbevolking een handicap ...)  
 

Op deze jaarlijks terugkerende dag wordt de 
aandacht gevestigd op het wegnemen van 

drempels voor personen met een beperking en 
op toegankelijkheid voor iedereen.

Het loopt
op wieltjes

In samenwerking met Onafhankelijk Leven


