
I
Íb-CI/.zer/ía.,

ii"
jja'
jlli

.tri

, 
-{.

lÍ

rrï

'1.

;*- Ë

À Noud Hilgerdenaar schenkt'blind'een glas in. FororoNVANDEI\,4EIJLENHoF/FoToMEULENHoF

lemaal om met een rolstoel langs
pionnen te'scheuren'.,,Max Ver-
stappen rijdt iets sneller", roept
een jongenbijdehand.

Masker
Het CG-Platform geeft al enkele
jaren gastlessen op de basisscho-
len om kinderen op een prakti-
sche manier te laten ervaren hoe
het leven met een beperking er-
uitziet. Deze keer doet ook burge-
meester Hans Gaillard mee.

fan de I ange, voorzittervan het
CG-Platform, Iegt aan het begin
van de gastles uit waarom de kin-
deren kennismaken met een han-
dicap: ,,ledereen met een beper-
king moet kunnen meedoen. Op
school, bij een club en in de maat-
schappii."

Terwijl Gaillard even de tíjd
neemt om zijn mailte beant-
woorden, krijgen de kinderen in
de workshop over de beperking
slechtziendheid een masker voor,
waarna ze gaan tafeldekken. Eerst
'blind' een dienblad met bor{

bestek en beker naar de andere ta-
fel brengen.,,Oh, wat is dit eng",
zegt een meisje als ze voetje voor
voetie verder schuifelt. Helemaal
spannend wordt het dan om uit
een kan water in een glas te
schenken. Met je duim in het glas
voelen wanneer het glas vol is.

,,Gelukkig is het geen hete thee",
wordt er opgemerkt.

Naast zichtbare beperkingen
hebben mensen ook onzichtbare
beperkingen. In de workshop
hierover lopen de kinderenmet
een verzwaarde rugzak rond om
te ervaren hoe vermoeidheid
voelt.

]e kunt ook ziek zijn in je
hooftl. ,,Kun je aan de buitenkant
zien hoe slim iemand is?", is dan
de vraag. Nee dus. Voor groeps-
leerkracht Marianne Heuveling is
deze gastles een kapstok waaraan
ze onderwerpen die ze in de klas
bespreekt kan ophangen:,,Vaak
denkt men bij een beperking aan
wat ie niet meer kan doen. Hier
leren ze wat je wel kan doen."

'Blind' met een dienblad
naardetafel, dat is eng

Hoe ishet om te leven
met een beperking? Het
CG-PlatÍorm in Son en
Breugel liet gisteren in

workshops leerlingen van
basisschoolDe Krommen
Hoek ervaren hoe dat is.

onze correspondente
Marleen Benschop

Breugel

,,Als ik thuis mijn medicijnen op
de grond laat vallen, moet ik die
toch kunnen oprapen", vertelt
fohn Steenbakkers van het Chro-
nisch zieken en Gehandicapten
Platform in zijn rolstoel. Met een
grijpstok kan hij dat zelf, Dat mo-
gen de leerlingen van groep 7 van
basisschool De Krommen Hoek
in Breugel ook proberen. In een
rolstoel met een grijpstok een
klein snoepje van een bord op de
grond pakken. Dat valt nog niet
mee. Leukvinden ze hetwel, he-


