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Terwijl menig een zo vlak voor de feestdagen de
hand legt aan kerstboom of kerstdiner, hebben wij
zowel letterlijk als figuurlijk de laatste puntjes op de I
gezet voor alweer onze tweede nieuwsbrief van
Gehandicaptenraad Venlo (GRV-Venlo). Maar voordat
we alvast een tipje van de sluier oplichten over wat
hierin deze keer allemaal te lezen valt, willen we
graag van de gelegenheid gebruik maken iedereen te
bedanken voor de positieve reacties op de eerste in
juli uitgekomen nieuwsbrief. Dit kwam voor ons als
nieuwbakken redactie namelijk als een grote
verrassing.
Verder geven we hieronder ook met genoegen het
woord aan het bestuur, bespreken we onder andere
een interessant alternatief op het gebied van
mobiliteit en ontmoeten we een voor de GRV zeer
belangrijke jubilaris in spe tijdens de rubriek
vrijwilliger in beeld.
Ook deze keer zijn vragen, opmerkingen en
suggesties natuurlijk van harte welkom op ons emailadres: nieuwsbrief@grv-venlo.nl

Door Henk en Peter, (Bestuur)

Overgang van de jaren 10 naar de jaren 20, oftewel van 2019 naar 2020.
In het laatste decennium waar meerdere voorzitters hebben getracht om
de visie en missie van de GRV met elan uit te dragen, maar ook zij
werden geconfronteerd door de vergrijzing om met minder vrijwilligers die
het werk deden.
Maar ook is na jaren het VN-verdrag voor de rechten voor mensen met
een beperking geratificeerd en zouden we ons dan toch kunnen opheffen
in 2024 een hoop die één voorzitter had in de laatste jaren? Helaas blijkt
uit een landelijke evaluatie: dat mensen met een beperking (nog) niet
veel positieve signalen krijgen dat de wet hun positie verbeterd.
Toch maken wij in Venlo stappen in de juiste richting, maar er zijn nog
vele stappen nodig om een inclusieve stad te realiseren. Het afgelopen
jaar is een jaar van verandering. En niets is blijvend behalve de
verandering. Een jaar waarin wij het met steeds minder vrijwilligers
moesten doen. Veel terugkijken helpt niet dus we kijken weer vooruit,
want er is nog steeds veel te doen en te verbeteren.
Gelukkig hebben wij weer enkele enthousiastelingen erbij gekregen. Bij
alle werkgroepen komen en gaan weer vrijwilligers. We blijven het
proberen in allerlei overleggen met de gemeente, wethouders en
ambtenaren, om het in groot Venlo met het VN-verdrag in ons
achterhoofd voor eenieder van Venlo een stad te maken waar iedereen
mee kan doen ongeacht welke beperking men heeft.
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Laten we het vooral blijven proberen, er is een risico dat
het met enthousiaste mensen uiteindelijk gaat lukken.
Misschien niet in 2024, want ook na 2024 zal de betrokkenheid van
mensen met een beperking en/of chronische aandoening nodig blijven om
de visie en missie voor de inclusieve stad Venlo in woord en daad te
realiseren.

Dank jullie wel, voor de tijd die je voor de GRV hebt vrijgemaakt.

Prettige Feestdagen en een gezond 2020
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Door Marc Marcelissen, (Redactie)
Iemand die niet snel op de voorgrond treedt, maar desondanks absoluut
niet gemist kan worden.
Gezien de bijna 12.5 jaar dat zij alweer voor de GRV actief is leek het me
hoog tijd onze secretaris Jeanne Konings eens uitgebreid aan het woord te
laten komen.
Wie is Jeanne?
De oorspronkelijk uit Panningen afkomstige Jeanne heeft drie zonen, drie
schoondochters en twee kleinkinderen en woont nu al heel wat jaren met
plezier in haar woning in Steyl. Vanwege steeds verder toegenomen
reumatische klachten moest deze woning op den duur wel worden
aangepast, zodat ze er nu nog steeds zelfstandig kan functioneren. Met
haar loophulpmiddel blijft Jeanne letterlijk bijna overal op de been en
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Geeft haar auto haar de mogelijkheid voor al haar werkzaamheden nog
altijd snel en comfortabel van A naar B te komen. En dat Jeanne nog
Steeds druk aan het werk is, dat is na onderstaand verhaal maar al te
goed te geloven.
In 1988 werd er groot onderhoud gepleegd door de woningcorporatie en
daar ging van alles mis. Een jaar later werd er gevraagd wie er wilde
deelnemen aan de bewonerscommissies om als huurder een stem te
krijgen. Hier heeft Jeanne zich toen voor opgegeven en het jaren met
plezier gedaan.
Nadat Jeanne in1995 vanwege haar gezondheid haar werk bij de
toenmalige alfahulp moest opgeven, zocht en vond zij een nieuwe
uitdaging bij het bestuur van de bewonersraad huurdersbelangen waar zij
uiteindelijk tot 2007 als secretaris werkzaam is geweest. Toen kwam het
moment dat zij voor Gehandicaptenraad Venlo aan de slag is gegaan en
dit hopelijk nog lang zal blijven doen.

Dynamische periode

Toen Jeanne als secretaris bij de GRV begon, bestond deze uit
verschillende afdelingen en maakte ze haar start bij afdeling Tegelen. Nog
voor het eind van het jaar werd zij benaderd om in het hoofdbestuur
plaats te nemen, waarna ze de afdelingsvergaderingen waar het kon toch
nog lang bleef bezoeken. Het is immers goed te weten wat er in de
praktijk bij de vrijwilligers en achterban leeft.
Veel mensen denken dat een secretaris alleen bezig is met agendering en
notulering van de vergaderingen, maar niets is minder waar.
Communicatie is namelijk heel erg belangrijk, vooral binnen een
organisatie als de GRV. De meeste van deze communicatie verloopt via
het secretariaat, waar ook de ingekomen digitale en papieren post wordt
verwerkt en naar de juiste personen doorgezet. Vandaar dat het volgens
Jeanne noodzakelijk is precies te blijven weten wat er allemaal binnen de
organisatie speelt bij zowel bestuur als kader.

5

Iedereen die de GRV en de werkzaamheden hiervan een beetje kent weet
dat er in de loop der jaren veel is veranderd. Niet alleen intern, maar ook

Waar het de partijen betreft waarmee we samenwerken. Denk
bijvoorbeeld maar eens aan de verschillende gemeentelijke colleges en
wethouders waarmee de GRV om tafel heeft gezeten en het inspelen op
veranderend beleid waar het gaat om personen met een beperking binnen
groot Venlo. Hoe blijf je dit alles snappen? Zorg dat je je informatie goed
bijhoudt en durf vragen te stellen tot je het allemaal begrijpt.
Oproep aan de lezer
De afgelopen jaren is het aantal vrijwilligers binnen de GRV door
verschillende redenen sterk afgenomen. Binnen zowel het bestuur als de
aanwezige werkgroepen komen we hierdoor regelmatig letterlijk en
figuurlijk handen tekort. Graag wil Jeanne dan ook een oproep doen aan
iedereen die er, net als ons, naar streeft om van Venlo een inclusieve stad
te maken. Iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten en we hebben je hulp
nog steeds hard nodig! Zien we jou in 2020?
Met dank aan Jeanne voor het gesprek met iemand waarmee ik al zoveel
jaren op zo’n prettige manier mag samenwerken.
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De positie van mensen met een beperking is niet beter geworden sinds
Nederland zich verbond aan het VN-verdrag Handicap. Dat stelt de
Alliantie VN-verdrag in een schaduwrapportage. Het is de afgelopen drie
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jaar juist moeilijker geworden om volwaardig mee te doen in de
maatschappij.
Volgens de Alliantie stijgt de werkloosheid onder mensen met een
beperking en ook hebben meer van hen te maken met armoede. Er is een
tekort aan betaalbare aangepaste woningen en er is een groeiend aantal
kinderen dat vanwege hun beperking is uitgesloten van het reguliere
schoolsysteem.
In de Alliantie zijn vijf belangenbehartigers verbonden voor mensen met
een fysieke, psychische of geestelijke beperking. De schaduwrapportage is
gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking en op
bronnenonderzoek. De bevindingen worden aangeboden aan het VNmensenrechtencomité in Genève.
Meer aandacht
Een van de organisaties in de Alliantie is Ieder(in). Volgens directeur Illya
Soffer is er meer aandacht voor mensen met een beperking, maar heeft
dat niet geleid tot vooruitgang. "We zien dat die aandacht bijna tevergeefs
is als je andere dingen als inkomen, arbeid, onderwijs, wonen en zorg niet
veel beter gaat regelen. Je kan alle drempels in heel Nederland weghalen,
maar als je onvoldoende inkomen hebt of onvoldoende ondersteuning,
kom je gewoon je huis niet uit."
'Minister van gehandicaptenzaken' Rick Brink overlegt geregeld met
minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar hij vindt
dat meer ministeries zich moeten inzetten voor mensen met een
beperking. "Er zijn heel veel ministeries die nu nog denken 'dat is niet van
ons', maar het is van ons allemaal. Het zit in allerlei domeinen van de
levens van mensen, dus het zit ook in allerlei ministeries."
Twee miljoen mensen
Het VN-verdrag Handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking.
Doel ervan is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de
mensenrechten van mensen met een beperking. Er moet gestreefd
worden naar zoveel mogelijke zelfstandigheid van mensen met een
handicap. Daarnaast moet geprobeerd worden om de drempel zo laag
mogelijk te maken om ze mee te laten doen in de samenleving. In ons
land zijn zo'n 2 miljoen mensen met een beperking.
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De Alliantie VN-verdrag vindt dat er veel te vrijblijvend met de afspraken
wordt omgegaan en wijt de verslechtering aan de decentralisatie van zorg.
Zonder duidelijke afspraken zijn de verplichtingen uit het verdrag bij
gemeenten komen te liggen. Mensen met een beperking krijgen in veel
gevallen moeizaam toegang tot zorg en ondersteuning en de overheid legt
geen sancties op als mensen met een beperking toch uitgesloten worden.
Sinds het VN-verdrag zijn er twee wetten aangenomen. Een moet de
gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte
garanderen. Ook is de Kieswet gewijzigd. Sinds 1 januari van dit jaar
moeten stemlokalen voor iedereen toegankelijk zijn.
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Bron : Venlo.nieuws.nl 2019

Zelf op pad gaan om een boodschap te doen, naar
de huisarts te gaan of gewoonweg om op de
koffie te gaan bij een vriendin is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. ANWB AutoMaatje in
Venlo gaat daar verandering in brengen.
Afgelopen vrijdag is het initiatief ANWB AutoMaatje Venlo officieel van
start gegaan. Wethouder Frans Schatorjé was aanwezig om de eerste gast
op te halen en met haar mee te rijden naar de plaats van bestemming.
ANWB AutoMaatje is sociaal vervoer, een service waarbij vrijwilligers
minder-mobiele buurtgenoten op verzoek vervoeren. Het initiatief om deel
te nemen aan ANWB Automaatje is in Venlo afkomstig van Uw Wijkbus
(Tegelen, Belfeld, Venlo-Zuid) en de wensbus van de Bekkerie (Blerick,
Hout-Blerick, Boekend). ANWB AutoMaatje is een aanvulling op de reeds
bestaande vervoersmogelijkheden en biedt mensen de gelegenheid weer
deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
Ouderen of bijvoorbeeld mensen met een beperking kunnen met ANWB
AutoMaatje een lift krijgen van een vrijwilliger die hen tegen een kleine
vergoeding naar de gewenste bestemming brengt. Dit kan bijvoorbeeld
een bezoek aan de tandarts zijn, maar uitstapjes naar de schouwburg of
naar een winkelcentrum. Met Automaatje worden individuele wensen zoals
individueel vervoer, het samen op stap gaan met een buurtgenoot of het
reizen naar een bijzondere bestemming vervult.
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Mobiliteit en aanpakken van eenzaamheid
De ANWB, maar ook de gemeente Venlo wil mensen zo lang mogelijk
mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal-maatschappelijk
verkeer. Geen vervoer betekent dat mensen geïsoleerd raken en zich
eenzaam voelen. In 2018 voelt 40% van de Venlonaren zich wel eens
eenzaam. Dat komt vaak ook omdat ze niet meer mobiel zijn. Met ANWB
AutoMaatje kunnen zij weer meedoen in de maatschappij.
Meer informatie of meedoen?
Geïnteresseerden kunnen vanaf maandag 23 september naar het centraal
telefoonnummer 06 – 83 45 41 69 bellen om een rit te reserveren. De lijn is
geopend van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur. De rit dient
minimaal twee werkdagen ervoor aangevraagd te worden. Een vrijwilliger van
ANWB AutoMaatje plant de rit kosteloos in en de aanvrager betaalt alleen aan
het einde van de rit een kleine vergoeding van €0,30 per kilometer aan de
chauffeur.
Meer informatie over ANWB AutoMaatje Venlo is te vinden op de website van Uw
Wijkbus of van De Bekkerie.
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Bron : Omroepwest.nl

Foto : Orange Pictures

VROUWENAKKER - Paralympisch kampioen en houder van het
wereldrecord handbiken Jetze Plat is voor het derde jaar op rij gekozen tot
beste triatleet. Dat gebeurde tijdens het jaarcongres van de Nederlandse
triatlonbond (NTB). De 28-jarige paratriatleet uit Vrouwenakker kreeg als
beloning de Rob Barel-award.
De NTB maakt bij de verkiezing al enkele jaren geen onderscheid meer
tussen parasporters en overige atleten. Plat is niet alleen actief op de
triatlon, maar ook als handbiker. Hij veroverde in september drie
wereldtitels bij de WK in Emmen en begin dit jaar verpulverde Plat al het
werelduurrecord op de baan. Plat kwam op de piste in Alkmaar tot een
afstand van 44,749 kilometer.
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