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Paaswens

Kamp met de leukste glimlach 2017
Wie zijn wij?
Kamp met de leukste glimlach’ is een kamp voor kinderen/ jongeren met
een beperking( type 2), een initiatief vanuit het Evangelisch
Jeugdverbond. Onze stuurgroep bestaat uit drie jonge mensen die al
enkele keren mee geweest zijn op dit kamp. Ze doen dit met heel veel
liefde en plezier, met hart en ziel.
Wat doen we?
Wij bezorgen onze deelnemers een week vol plezier, met allerlei
activiteiten. Ook tijdens ons bijbelfeest stellen we God centraal. Aan
de hand van de Bijbel leren we meer over Hem. Dit wordt op een
speelse en makkelijke manier uitgelegd. Heel het kamp is aangepast aan
het niveau van de gasten.

Het kam
Gemeenten en Gehandicapten vzw
Peperhofstraat 58
3600 GENK
Tel. & Fax 089/38 55 64

Website:
http://www.geng-info.be
e-mail
geng@telenet.be

Vrijblijvende giften
Bankrekeningnummer
IBAN: BE68 3631 4681 8634

Activiteiten:
Wat doen we zoal op ons kamp: Heel de week zit volgepland met gezellige onderdelen..
In de voormiddag is ons bijbelfeest. Daarbij knutselen we een leuk werkje. Daarna hebben we
onze activiteit. Dit kan zijn: gocarten, in de sporthal sporten, touwklimmen, dansen,….
Daarna krijgen we lekker eten en na de maaltijd mag iedereen even rusten tot aan onze
volgende activiteit. Dit kan zijn zwemmen, een zoektocht, kaartjes knustelen,….
Zoals je wel kunt zien doen we allerlei leuke dingen en iedere deelnemer geniet er van.
Kamp met de leukste glimlach is op zoek naar deelnemers !
We zouden graag iedereen een kans gegeven mee te gaan met
dit unieke kamp.

Zin om mee te gaan?
Het kamp zal doorgaan van 23 juli 2017 t.e.m. 28 juli 2017.
De kostprijs bedraagt 185 euro (ejv-lid) en 193 euro (niet ejv-lid).
Je krijgt er een week vol plezier voor terug en een heel enthousiaste begeleiding.
Deelnemen kan vanaf 9 jaar tot 25 jaar.
Personen die ouder zijn en toch graag mee willen, mogen zich ook inschrijven.
Dit bespreken we in ons team of het haalbaar is.

Heb je door de uitleg zin gekregen om mee te gaan? Stuur dan snel een mailtje naar
deleuksteglimlach@hotmail.com
Ook als je meer informatie wilt, aarzel dan niet om te mailen.

Column: ‘Een geloofsheld’
Hij zal altijd in mijn geheugen blijven, Alfredo, een jongeman die al ziek was toen ik hem leerde kennen. Hij behoorde tot
een hele groep jongeren in Houthalen die in de jaren 70 van de vorige eeuw tot bekering kwam. Het was een open en
laagdrempelig gezelschap - we spreken van de tijd van de koffiebars.
Zover ik me herinner leed Alfredo aan Epilepsie of een sterke aanleg voor hersenbloedingen. Dat had duidelijk gevolgen
voor zijn leervermogens. Maar dat hij tot geloof gekomen was, heeft iedereen in zijn omgeving geweten. Hij kon niet
nalaten over zijn Heer te spreken. Soms was hij echt een beproeving voor het geduld, maar zijn enthousiasme was zó
aanstekelijk dat je de jongen wel zijn gang moest laten gaan. Voor hem kwam geen enkele mogelijkheid om te getuigen
ongelegen. Door hem zijn in die tijd verscheidene leden van zijn familie tot bekering gekomen.
Je zag hem bijna nooit zonder zijn gitaar. Hij was geen Segovia, maar hij speelde en zong
graag. Waar hij kwam, was het doorgaans feest, ondanks zijn zwakke gezondheid. En we
wisten het op een gegeven ogenblik: de volgende bloeding zou meer dan waarschijnlijk de
laatste zijn. Toch kwam het nog onverwachts, en toen de ultieme hersenbloeding dan
kwam, was hij niet meer in staat om te communiceren. Maar wat hij wel deed - ik heb het
van horen zeggen - was, met zijn wijsvinger naar boven wijzen om te laten weten: Ik ga naar
Jezus. Zijn begrafenis kon op een grote belangstelling rekenen en was een getuigenis van
hoop. Nadien is een deel van zijn familie weer naar Spanje verhuisd, ze hebben er contact gekregen met andere christenen.
In de Brief aan de Hebreeën lezen we over enkele geloofshelden; wat mij betreft mag de naam van Alfredo gerust aan die
inmiddels lange rij worden toegevoegd. Zijn voorbeeld van oprecht en eenvoudig geloof is voor velen een zegen geweest.
-JOHANNES-
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Onderzoek en onderwijs
Inleiding
Ik herinner mij een gesprek van één van onze vrijwilligers met een leider van een organisatie. Na afloop had zij de vraag
gesteld of er ook Bijbels beschikbaar waren voor mensen met een handicap. Het antwoord was zeer confronterend:
“Nee, want zij kunnen het toch niet verstaan en de Heer aannemen”. Onze medewerkster had niet gesproken
over ‘verstandelijk gehandicapten’ of ‘blinde mensen’ of mensen die enkel een ‘fysieke handicap’ hebben. Het statement
was gemaakt en dat was het einde van het gesprek.
Christenen hebben het zeker nodig om hierover dieper na te denken.
G&G vzw wil graag meer aanbieden en zoekt meer informatie (maar heeft niet voldoende capaciteiten) op het gebied van
onderzoek, training of onderwijs voor o.a.: Leiders, gemeenteleden, verzorgend personeel, mensen met een handicap.

Wat zou G&G vzw willen bereiken of beter willen zien ontwikkelen ? (willekeurige volgorde)
✓

Handicap gaat niet alleen om zorgen voor, maar vooral om inclusie. Hoe kunnen gemeenteleiders beter de
Bijbel hierop toepassen ?

✓

Is de definitie van handicap die de Verenigde Naties gebruiken ook voldoende bruikbaar voor ons onderwijs in de
gemeenten/kerken?

✓

Hoe kunnen we leiders en gemeenteleden begeleiden naar een houding van minder paternalisme en meer
inclusie. In de gemeente kunnen we mensen met een handicap aanmoedigen om een eigen keuze te maken.

✓

Hoe komt het dat de wereld meer aandacht heeft voor mensen met een handicap dan dat er in een gemeente
en/of kerk gebeurt?

✓

Hoe kunnen wij betere beelddragers van Jezus Christus worden in onze houding naar mensen met een handicap
en hun familie of begeleiders/hulpverleners?

✓

Over hoeveel betrokkenen spreken we eigenlijk : De VN spreekt over 10-15% van de bevolking zonder echt
rekening te houden met de getroffen familieleden. Naar schatting zouden we dan over 1/4 van
de Belgische bevolking kunnen spreken.

✓

Welk Bijbels materiaal bestaat er en/of zou moeten ontwikkeld worden voor leiders en gemeenteleden?

✓

Welk Bijbels materiaal bestaat er en/of zou moeten ontwikkeld worden voor mensen met een handicap, vooral
voor mensen met een verstandelijke handicap?

✓

In onze gemeenten/kerken wordt Bijbelse vorming gegeven op allerlei niveaus: volwassenen, jongeren, mannen,
vrouwen. Sinds 2002 bestaan er Bijbelclubs voor verstandelijk gehandicapte volwassenen / jongeren. Kan dat
materiaal beter ontwikkeld worden? Kunnen er opleidingen voorzien worden voor Bijbelclub verantwoordelijken?

✓

Vier Bijbelclubs (voor verstandelijk gehandicapte volwassenen en jongeren) zijn in België zo georganiseerd
dat één gemeente in de regio zich opstelt als gastgemeente. Zij nemen de verantwoordelijk voor een
Bijbelclub, die de verstandelijk gehandicapte volwassenen in de hele omgeving kunnen bedienen. Zij nemen dus
de verantwoordelijkheid (acteren dus) zonder rekening te houden met denominaties- of kerkmuren. Liggen daar
gevaren en bijzondere moeilijkheden voor de toekomst of zijn de Bijbelclubs een beeld hoe het ook zou kunnen
voor andere groepen?
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Internationaal verdrag voor de rechten van personen met een handicap.
Enkele Algemene feiten op een rij
✓

Ongeveer 10% van de wereldbevolking – 650 miljoen mensen – leeft met een handicap. Ze vormen de grootste
minderheid ter wereld.

✓

Dit cijfer neemt toe als gevolg van bevolkingsgroei, medische vooruitgang en vergrijzing, aldus
de Wereldgezondheidorganisatie (WHO).

✓

In landen met een levensverwachting van meer dan zeventig jaar kampen individuen gedurende hun leven
gemiddeld zo’n 8 jaar (11,5% van hun levensduur) met een handicap.

✓

Het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) stelt dat 80% van de personen met een handicap leeft in
ontwikkelingslanden.

✓

In de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ligt het aantal personen
met een handicap significant hoger bij bevolkingsgroepen met een lager opleidingsniveau, aldus het Secretariaat
van de OESO. Gemiddeld leeft 19% van de laaggeschoolde mensen met een handicap, bij hoger geschoolden is dat
11%.

✓

In de meeste OESO-landen komen handicaps meer voor onder vrouwen dan onder mannen.

✓

De Wereldbank schat dat 20% van de armste mensen ter wereld gehandicapt is; doorgaans worden zij in hun eigen
leefomgeving beschouwd als de meest benadeelde groep.

✓

Erkend wordt dat vrouwen met een handicap dubbel benadeeld zijn: zij worden uitgesloten op basis van hun
handicap én hun sekse.

✓

Vrouwen en meisjes met een handicap zijn bijzonder kwetsbaar voor misbruik en mishandeling. Uit een kleine
studie die in 2004 in Orissa (India) werd uitgevoerd, blijkt dat vrijwel alle vrouwen en meisjes met een handicap
thuis werden geslagen; 25% van vrouwen met een verstandelijke beperking was verkracht; en 6% van de vrouwen
met een handicap moest gedwongen sterilisatie ondergaan.

✓

Volgens UNICEF is 30% van alle straatkinderen gehandicapt.

✓

De sterfte bij kinderen met een handicap kan oplopen tot 80% in landen waar de algehele kindersterfte onder 5
jaar tot onder de 20% is gedaald, stelt het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking van het Verenigd
Koninkrijk, dat er nog aan toevoegt dat het in sommige gevallen is alsof kinderen worden ‘weg geschoffeld’.

✓

Uit vergelijkend onderzoek naar wetgeving in verband met handicap blijkt dat in slechts 45
landen antidiscriminatiewetten en andere specifiek op handicap gerichte regelgeving van kracht zijn.

✓

In het Verenigd Koninkrijk blijkt dat 75% van de honderd grootste ondernemingen met een notering aan de London
Stock Exchange (bedrijven van de zogeheten FTSE 100 Index) niet aan het minimumniveau voldoet dat geldt voor
de toegankelijkheid van hun websites, wat maakt dat ze meer dan 147 miljoen dollar aan omzet mislopen.
U kan nog verder lezen: feiten over onderwijs, tewerkstelling,geweld.
www.who.int/disabilities/enable en http://www.unric.org/nl/nieuwsoverzicht/10091 (Nederlands)

G&G vzw wenst jullie allemaal heel gezegende Paasdagen !

G&G vzw stelt zich tot doel de gemeenten/kerken te helpen, de integratie en inclusie van mensen met een handicap te
bevorderen. Vaak leven zij geïsoleerd. De gemeenten willen niemand uitsluiten maar zijn zich niet altijd bewust van de
behoeften van personen met een handicap. G&G vzw wil een draaischijf zijn van informatie en ondersteuning van en voor
zowel de personen met een handicap als van de gemeenten/kerken.
-1 Corinthiërs 12::22-
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