
Verslag Wereldburgerraad 27 november 

Op donderdag 27 november kwamen de leden van de Wereldburgerraad nog een keer samen en 

bogen het hoofd over een thema dat vaak wordt vergeten in de maatschappij, namelijk mensen met 

een handicap. Binnenkort op 3 december is het Internationale Dag van de Gehandicapten. Ook deze 

dag kon de Wereldburgerraad niet zomaar voorbij laten gaan.  

Als opening van de bijeenkomst bekeken de leerlingen een beeldfragment over leven met een 

handicap. Daarna maakten de leerlingen van de Wereldburgerraad kennis met de organisatie 

Handicap International en bekeken de actie die de organisatie heeft opgezet om mensen met een 

handicap te steunen. Handicap International is een onafhankelijke internationale organisatie die 

bekend staat voor haar strijd tegen persoonsmijnen, clustermunitie en de hulp aan de slachtoffers 

van die wapens. In 1997 kreeg de organisatie de Nobelprijs voor de Vrede. Ondertussen is de 

organisatie uitgebreid en zet zich momenteel ook in voor ontwikkelingsprojecten voor mensen met 

een handicap. Mensen met een handicap moeten deel kunnen uitmaken van hun gemeente, stad of 

dorp waarin ze wonen. Helaas gaat dat meestal niet vanzelf. Vaak wordt een persoon met een 

handicap gezien als een last voor de familie. Daarom zorgt Handicap International niet alleen voor 

medische zorgen, maar helpen ze mensen met een handicap ook door ze te begeleiden in het  

zelfstandig wonen en werken.  

De actie die Handicap International heeft gelanceerd, noemt ‘Design with a heart’. Voor personen 

met een handicap of oudere mensen zijn dagdagelijkse activiteiten vaak minder vanzelfsprekend. 

Design with a Heart gaat op zoek naar kleine, originele hulpmiddelen die een wereld van verschil 

maken voor minder mobiele mensen. Dankzij de wedstrijd kunnen de bedenkers hun uitvinding 

delen met andere mensen. Als bedenker hoef je zeker geen Einstein te zijn. Het zijn vaak heel 

eenvoudige en goedkope trucjes die een praktische oplossing bieden. De leerlingen van de 

Wereldburgerraad keurde de actie goed. Ze stelde daarbij voor om per leerjaar enkele werkjes te 

maken voor deze speciale internationale dag. De klassen die deelnemen aan de actie mogen zelf op 

hun manier de uitvinding verwerken door te kleuren, boetseren, knutselen, te timmeren, enz. Alles 

mag! Na verloop van tijd worden de werkjes opgehangen in de school en opgestuurd naar de 

organisatie Handicap International. 

Op het einde van de bijeenkomst oefenden de kinderen hun presentaties en brainstormde al eens 

een keer over de mogelijke uitvindingen die zij willen uitwerken. 

 

 


