
De Genereuzen:

Méér ontmoeting voor méér inclusie 



Wat zijn de Genereuzen voor jou?



Wat willen we graag en wat doen we?



sinds 1977

jaren ‘50 tot 2008: het Sinterklaasfonds

2008 tot 2018: Hart voor Handicap



Vandaag kunnen mensen met een

beperking nog altijd niet onbeperkt

deelnemen aan de maatschappij.



een inclusieve wereld een betere wereld is

geven, omdat we geloven dat

Hart voor Handicap wil inclusie vleugels





Onze aanpak



Geen inclusie zonder

aangepaste wetgeving,

structuren

en financiering



Maar ook geen inclusie zonder

mensen mét en zonder beperking

die samen werken, leven en wonen



De aanpak van Hart voor handicap:

1x doen is beter dan 10x uitleggen



méér ontmoetingskansen tussen mensen mét en zonder 

beperking

• fun

• gelijkwaardig

• potentieel duurzaam



De doeners van Hart voor Handicap



ontmoeting

draagvlak

inclusie

een unieke aanpak

2030









• Ons genereus festival was zeer leuk! Tine en ik hebben ons heel hard 

geamuseerd, we zijn een leuk team! (Elise, Suikerrock, 29-7-2019)

• Het is niet altijd makkelijk om festivals en optredens alleen te doen. We 

hebben een hele fijne avond beleefd dankzij De Genereuzen! Bedankt, ik 

ga nog zeker uitstapjes met jullie doen (Patrick, Midzomer, 5-8-2019)

• Het was de max om met zoveel (17)enthousiaste, pure mensen, 

onbevangen samen te zijn. De sfeer was optimaal! (Evita, Nostalgie Beach, 

13-8-2019)

• Het was heel fijn. We hebben samen het MAS bezocht en het was een 

verrijking.(Ilke 30-9-2019)





Maar alle begin is moeilijk …

Beperking of niet, 

kennis maken

met nieuwe mensen

én met een nieuw

leefwereld

is wel wat.



Gelukkig gebeurt samen ook 

het onmogelijke gebeuren



Op zoek naar believers,

naar bondgenoten van het eerste uur, 

die geloven in méér ontmoeting nu

om méér inclusie morgen waar te maken.



de Genereuzen: hoe werkt het (vandaag)?





















de Genereuzen: 10 tips



1. Vertrek altijd van wat je te bieden hebt als persoon
Ik ben fan van Willy Sommers, ik hou van moderne kunst, ik ga graag shoppen, ik hou van motorsport, …

2. Wees zo precies mogelijk
Ik shop graag in tweedehandswinkels, ik eet graag Thais, ik wil dolgraag naar de Formule 1

3. Vermijd ‘hulpvragen’
Ik zoek een chauffeur, een verzorger, …

4. Zoek naar gelijkgestemde zielen, naar mensen die dezelfde interesses hebben dan

jezelf
Wie is even grote fan van Club Brugge als ik?  Wie is ook autofan en wil samen naar het autosalon?  Wie heeft een

moestuin en mag ik komen helpen?

5. Cultiveer zelfredzaamheid: je kan het zelf
Regel zoveel mogelijk zelf je afspraak, neem contact op met het maatje dat wij je voorstellen, spreek af voor Vervoer, ticket 

aankoop, …



6. Bespreek zorgnoden
Bespreek zorgnoden met je maatje, zoek samen naar oplossingen

7. Vergeet niet te genieten van het gezelschap, de uitstap, wat jullie samen doen, …

8. Deel je ervaring met vrienden en familie, zet hen aan om een volgende keer mee te

komen

9. Deel jullie gegevens om eventueel later nog een keer af te spreken

10. Vertrek nadat er een vertrouwen is gegroeid tussen elkaar




