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Bijeenkomst VN panel Winsum
wi:num

- Het zogenaamde
VN panel Winsum komt woensdag 19 augustus weer bijeen om
te werken aan een betere toegankelijkheid van de voorzieningen in deze gemeente. In het
panel zitten mensen met een
beperking die binnen de gemeente Winsum wonen of wer
ken.
Toegankelijkheid betekent volgens het panel niet alleen dat
openbare gebouwen en ruimte begaanbaar moet zijn voor mensen
die slecht ter been zijn of op een
rolstoel zijn aangewezen.
Op woensdag 19 augustus vindt
een volgende bijeenkomst plaats

van 17.00 tot 20.00 uur. Tot circa
18.30 uur wordt weer informatie
verstrekt over het dit jaar door Nederland te bekrachtigen VN Verdrag voor de rechten van mensen
met een handicap. Verder passeert
de actualiteit de revue en worden
de vragen van deelnemers besproken. Een en ander wordt ondersteund met illustratieve korte filmpjes.
Jaarlijks wordt door het hele land
een Week van de Toegankelijkheid georganiseerd, dit jaar van 5
tot en met 10 oktober. Het thema
is Welkom bij de Club. Tijdens de
eerste bijeenkomst van het VN panel is afgesproken dat deze week
niet ongemerkt voorbij mag gaan
in Winsum. In de tweede helft van
de bijeenkomst op 19 augustus
(vanaf circa 18.30) gaan deelnemers met elkaar in gesprek over
wat passende activiteiten zouden
kunnen zijn die zij met elkaar in
deze week kunnen realiseren. Een
medewerker van de organisatie
komt uitleg over de Week geven
en deelnemers krijgen prikkelende vragen voorgelegd om in de
juiste stemming te komen.
Op dit moment bestaat het panel
uit acht mensen. De ambitie is om
dit te laten groeien tot circa vijftien mensen uit alle hoeken van de
gemeente. Belangstellenden zijn
dan ook van harte welkom op 19
augustus. Datzelfde geldt voor verenigingen, bedrijven en andere beoogde partnerorganisaties. Timsen

de beide helften kan gewisseld
worden en wordt een eenvoudige
maaltijd voor de deelnemers verzorgd. Ook het bijwonen van een
deel van de bijeenkomst is mogelijk.
Voor aanmelding of nadere informatie kan contact worden opgenomen met Jos Voppen, j.voppen@
buurtwerknederland.nl of telefoon
06-51346655. Na aanmelding ontvangt men bericht over de locatie,
waarschijnlijk een verenigingsgebouw in Winsum.

