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Mensen met een beperking willen graag meedoen 
in de samenleving. Zij hebben een grote behoefte 
aan meer sociale contacten en vrijetijdsactiviteiten. 
Drie op de tien mensen met een ernstige lichamelijke 
beperking voelt zich sterk eenzaam, zo blijkt uit de 
Participatiemonitor 2015 van het Nederlands instituut 
voor onderzoek van de gezondheidszorg, Nivel.

Vervoersmiddelen zijn voor mensen met een beper-
king een belangrijk middel om zelfstandig te kunnen 
participeren in een samenleving. Hoe zelfstandiger 
mensen zijn, hoe gemakkelijker zij naar een sociale 
activiteit toe kunnen.
In dit nummer is te lezen dat mondschilderes Han-
neke Boot, ondanks haar ernstige lichamelijke be-
perkingen, zelfstandig met haar auto op pad gaat. 
Door haar rolstoelbus, en ook door haar hulphond, is 
Hanneke minder afhankelijk van de mensen om zich 
heen.
Buzz Buddy is een hulpmiddel om mensen met een 
verstandelijke beperking zelfstandig te kunnen laten 
reizen en hierdoor meer mee te laten doen in de 
samenleving. Met dit systeem kan op ieder moment 
op afstand worden gekeken waar de reiziger zich 
bevindt. Afwijkingen van de route kunnen direct 
worden gesignaleerd en op afstand kan hulp gebo-
den worden. Een mooi initiatief. 
Ook mensen met Down verrassen ons regelmatig met 
hun talenten. Waar veel mensen niet verder komen 
dan zwemdiploma A, haalde Annemieke de Voogd 
van der Straaten 16 diploma’s! In het zwembad is ze 
één van de vaste klanten, bijna elke week is ze bij de 
reddingsbrigade te vinden. Hierdoor heeft zíj haar 
sociale contacten.

Het moet voor onze samenleving een uitdaging zijn 
om ook deze mensen zinvol mee te (kunnen) laten 
doen!

Jenneke Wolvers-ten Hove
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