
                         
      

PERSBERICHT:  
Hart voor handicap lanceert de Genereuzen. 

 
 
 

Vier op de tien voelt zich niet aanvaard in het publiek 
 
Brussel, 31 mei 2018.  Vier op tien mensen met een beperking voelen zich niet aanvaard in een 
publieke omgeving.  Mensen met een beperking ontbreken op ons werk, in onze straat en in onze vrije 
tijd.  Daar wil Hart voor Handicap iets aan doen met de nieuwe beweging de Genereuzen.  De 
Genereuzen willen dat iedereen er gewoon bijhoort, beperking of niet.  Deze zomer al met de 
Genereuze Festivals. 

 
 
 
Er schort iets met de wijze waarop we kijken naar personen met een handicap.  Vier op de tien voelen 
zich niet aanvaard als ze zich op straat of in een algemene omgeving bewegen. Dat blijkt uit de 
nulmeting van een studie die we voortaan samen met de Universiteit Gent, (meer info als bijlage) 
doen: hoe aanvaard voelen personen met een beperking zich? De Genereuze Barometer. 
 
Tegen 2030 willen we dat mensen met een beperking er gewoon bijhoren.  Dat is de ambitie van de 
beweging die Hart voor Handicap vanaf nu de Genereuzen noemt. 
 
 

Van exclusie naar inclusie 
 
Vlaanderen en de Vlamingen doen al bij al vrij veel voor personen met een beperking: opvang- en 
begeleidingsinstellingen, bijzondere wooninitiatieven, beschermde werkplaatsen, buitengewoon 
onderwijs, enzovoort. 
 
Prachtige initiatieven, maar wel apart voor personen met een beperking, die eigenlijk gewoon willen 
kunnen deelnemen aan alles waaraan anderen ook deelnemen.  En dat kan, als de drempels 
weggewerkt worden.  Drempels in woonomgevingen, in het publieke domein, in het openbaar vervoer, 
in musea en gemeentehuizen.  En drempels in onze hoofden.  Taaie drempels, want we hebben 
weinig contact met mensen met een beperking.  
 
Er zijn veel waardevolle, maar vaak versnipperde initiatieven om daaraan iets te doen. De 
Genereuzen willen die krachten bundelen en ze versterken.  Omdat het leven veel leuker is voor 
iedereen, als mensen met een beperking er ook bij horen. 
   
 

1x doen is beter dan 10x uitleggen 
 

De Genereuzen zijn de doeners van Hart voor Handicap.  Wij nodigen mensen met en zonder 
beperking uit om samen op pad te gaan. Tot erbij horen, de normaalste zaak van de wereld is. 
 
Dit is een beweging waarvan je geen lidmaatschapskaart moet kopen. Iedereen kan gewoon 
meedoen door samen te doen wat je graag doet.  Dat kan alles zijn: van samen vissen of tuinieren, tot 
naar de opera gaan of gaan shoppen.  Zolang het maar plezierig is en er warme menselijke contacten 
ontstaan. 

 
 

 
 

Genereuze Festivals en Genereus Bewegen 
 



De Genereuzen nodigen deze zomer mensen met en zonder beperking uit om samen naar 
Suikerrock, Nostalgie Beach, Pukkelpop of Gevarenwinkel Blues te gaan. Op www.degenereuzen.be 
staan nu al kandidaten met een beperking die popelen om te vertrekken.  Een warme oproep aan 
iedereen die deze zomer één van deze festivals bezoekt om hen mee te nemen om samen te 
genieten.  Iedereen kan zich makkelijk kandidaat stellen op deGenereuzen.be. 
 
Konekt helpt met de matching van de kandidaten.  Ook zij streven ernaar dat personen met een 
beperking een actieve rol opnemen in de maatschappij en dat de samenleving vanzelfsprekend 
rekening houdt met hun noden.  Inter, gespecialiseerd in de toegankelijkheid van  
evenementen staat in voor de zorg en begeleiding ter plaatse. 
 
Tegen het eindejaar lanceert de Genereuzen zijn tweede campagne ‘Genereus Bewegen’.  Samen 
met organisaties rond sport en bewegen willen we heel veel mensen samen laten wandelen, fietsen, 
zwemmen, …. Gewoon omdat dat samen leuker is. 

 
 

Wat kan je doen om zelf Genereus te worden? 
 

• Ontdek op www.degenereuzen.be het filmpje van de Genereuzen, met een oproep van William 
Bouva 

• Deel ons filmpje via sociale media: https://www.facebook.com/degenereuzen/ en onze youtube pag. 

• Doe zoals William en toon dat je achter de Genereuzen staat: teken het charter 

• Stel je kandidaat op Genereuzen.be om samen met iemand met een beperking naar een festival 
te gaan. 

• Steun de Genereuzen met een gift op rek. nr. BE11 0689 9998 4848, vanaf 40 euro fiscaal 
aftrekbaar.  Want onze ambities zijn groot.  We willen elke Vlaming bereiken en laten meedoen. 

 
 

De Genereuzen, breed gedragen 
 
De ambitie van de Genereuzen om inclusie te realiseren in Vlaanderen is groot en wordt gedeeld door 
velen.  Al van bij de start is de Genereuzen gedragen door zijn structurele partners 
 

 
 
Het charter van de Genereuzen is al ondertekend door meer dan 60 organisaties zoals Mediahuis, 
Voka, Gezinsbond, UGent, Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Chiro, KLJ, KSA, … 
en door meer dan 500 Vlamingen (volledige lijst als bijlage). 
 
Wil je een interview met de initiatiefnemers? Met mensen met en zonder beperking die ons initiatief 
steunen? Laat het ons weten, we brengen je graag in contact.  
 
 
www.hartvoorhandicap.be - www.degenereuzen.be –  volg ons op Facebook en Instagram ‘Hart voor 
Handicap – de Genereuzen’ 
Meer info: Luc Perdieus – luc.perdieus@hartvoorhandicap.be – 0475 78 98 56 
 
 
De leden van de RvB van Hart voor Handicap: Veerle Aendekerk (algemeen directeur Similes), Frank Cuyt (directeur op rust 
Vlaams Welzijnsverbond), Dirk Dalle (gedelegeerd bestuurder Hefboom/GZBJ), Kristel Gevaert (algemeen directeur To Walk 
Again), Karsten Lemmens (journalist De Standaard), Luc Perdieus (directeur Hart voor Handicap), Isabelle Swolfs (zelfstandig 
expert Koning Boudewijnstichting), Guy Tegenbos (journalist De Standaard), Wouter Vandendriessche (journalist De Standaard), 
Lieven Vandeputte (directie adjunct en hoofd maatschappelijke dienstverlening Cera), Gert Ysebaert (CEO Mediahuis). 

 
 
Als bijlage, downloaden via deze link: https://we.tl/36EQuVeTxu 

https://www.facebook.com/degenereuzen/
https://www.youtube.com/channel/UC4FXe0aXiqNQfE0wiAe6-9w?view_as=subscriber
http://www.hartvoorhandicap.be/
http://www.degenereuzen.be/
mailto:luc.perdieus@hartvoorhandicap.be
https://we.tl/36EQuVeTxu


 

• Organisaties die de Genereuzen nu al steunen 

• Charter De Genereuzen 

• Advertentiemateriaal: Vanaf 4 juni loopt er een campagne op radio, TV, online en in de 
kranten 
 
 

*********** 
Einde persbericht 
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