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Beste KVG-werking, beleidsmaker, organisatie, sympathisant,

Als vereniging vinden we een open en eerlijke kijk op personen met een handicap door de samenleving
belangrijk. Daarom ontwikkelden we samen met hen en onze vrijwilligers sprekende beelden en citaten.
Zij vormen een oprechte vertaling van de leefwereld van mensen met een handicap en hun netwerk,
met vreugde en zorgen, maar vooral als evenwaardige burgers in onze maatschappij.

Het eindresultaat is de portfolio die je hierna kan bewonderen. Het is onze ambitie om deze
prikkelende fotopanelen te doen verschijnen op toegankelijke wandelingen langs Vlaamse wegen, van
Aalst tot Zulte. We willen ze vertonen in wijken, buurten, op activiteiten en evenementen van ons rijke
verenigingsleven.

Daarvoor rekenen we op jullie medewerking. Met jullie hulp laten we de beelden en verhalen schitteren
in alle steden en gemeenten. We zijn ervan overtuigd dat jullie steun bijdraagt tot een inclusieve
samenleving. Want mensen met een handicap horen er gewoon bij.

Wil jij met met jouw vereniging, buurtwerking, organisatie, gemeente/stad.... het thema handicap in de
picture zetten. Neem dan contact op met KVG Oost-Vlaanderen.  

Bedankt voor jullie engagement!

Lieven Jacobs en Hans Van Erdeghem
Stafmedewerkers KVG Vorming Oost-Vlaanderen - vereniging van en voor personen met een handicap





























contactgegevens
 van jouw afdeling



Voeger kon ik schrijven
had ik woorden die zongen en dansten

en verbeelden
zowel de vreugde als het verdriet
Angsten kon ik laten wegebben

vervliegen
Of me er doorheen vechten als een krijger 

niet meer achterom kijkend 
Toveren kon ik met kleuren

met stofjes en prulletjes
- ik maakte er wel iets van
Nuttig of volkomen zinloos

het gaf me de kracht die ik nodig had
Nu is er enkel nog leegte 

die me verscheurd
Angsten die overheersen

controleren
- en me schuldgevoelens geven 

omdat ik mijn leven
niet leven kan. 

 
Liselot Callens



Dankjewel..
d

 

 
         KVG Oost-Vlaanderen

 
 

... aan de fotomodellen
 

Glenn, Toon, Rieke, Elien, Jeroen, Matthias 
Riet, Najet, Chelsey, Greet, Yannick, Liselot, 

Gina, Thané, Nico, An en Maria
 

... aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt
Solange, Johan, Roza, Corine, Robert, Marcel, Leen,

Mark, Ivan en Linde
 



"Als je alleen 
maar oog hebt 

voor de 
#handicap #beperking

van iemand ...
... wie heeft er dan

eigenlijk één?"


