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Jaarverslag RoGeP 2011
Voorwoord
In dit verslag leest U weer de talrijke activiteiten waarmee RoGeP in 2011 actief is
geweest of aan welke activiteiten RoGeP een bijdrage heeft geleverd.
Natuurlijk zijn dat weer de vaste onderdelen zoals het scholenproject, de BTBactiviteiten en de scootmobielbaan.
In het jaar 2011 werd met name de samenwerking met de Rolstoelcentrale
verstevigd en kunnen we zo voor onze doelgroep een win-win situatie bereiken. Verder is het fijn dat we hier een deel van onze administratie kunnen onderbrengen en
dat het gebruik van de scootmobielbaan met een gerust hart kan worden overgelaten
aan de Rolstoelcentrale. Als RoGeP zijn we hier erg blij mee.
Tevens zijn we in 2011 gestart met een bezinning op onze verenigingsvorm. Met
name onze statuten en huishoudelijk reglement zijn niet meer van deze tijd. Nadrukkelijk zijn we aan het denken over een Stichtingsvorm voor RoGeP. In 2012 zullen
we dit onderwerp gaan afronden.
Verder waren er weer de individuele vragen waar we oplossingen voor probeerden te
vinden.
Ook de contacten met de gemeente Roosendaal verlopen nog steeds naar wens.
En de vertegenwoordigers van het RoGeP in de Seniorenraad en de WMO-raad
hebben verder de belangen van gehandicapten weer zo goed als het kan behartigd.
Als laatste wil ik graag vermelden dat we zeer nadrukkelijk betrokken zijn bij de aanschaf van GPS-stokken voor blinden. Zo leren visueel gehandicapten omgaan met
een ondersteunend navigatie (GPS) systeem bij het zoeken van hun weg door onze
gemeente. In het voorjaar 2012 zal deze pilot gaan starten en deze is bedoeld voor
mensen die zeer slechtziend zijn of blind.
Tenslotte dank aan alle vrijwilligers die zich ook in 2011 weer belangeloos ingezet
hebben voor RoGeP.
Veel leesplezier met dit jaarverslag 2011.
Jac Roeken
voorzitter
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Jaarverslag scholenproject
Terugzien op een jaar scholenproject is altijd leuk.
Zo ook het jaar 2011 dat aan ons, vrijwilligers, veel
prettige herinneringen achter laat.
Maar laat ik eerst wat cijfertjes tevoorschijn toveren
vooraleer ik verder ga met enkele leuke en/of leerzame voorvallen of gebeurtenissen.
Men kan zich afvragen: “Voldoet het scholenproject
wel aan onze verwachtingen?”
Hierop kan ik volmondig ja zeggen. In het jaar 2011 hebben zich bij ons 6 scholen
aangemeld met het verzoek om voorlichting te komen geven.
Dat zijn ca. 460 kinderen, opgesplitst in 20 klassen, die ruim twee uur met volle overgave bezig zijn geweest om meer aan de weet te komen over onze gehandicapte
medemens.
Dat wij als vrijwilliger veel werk en aandacht hieraan besteden snapt iedereen wel.
Neem nu alleen het aantal uren.
Eerst moeten scholen aangeschreven worden, daarna de nodige vrijwilligers benaderen om later afspraken te kunnen maken.
Voordat de klas kan worden ontvangen moet eerst alles klaar gezet worden. Dit kan
ongeveer een half uur van tevoren. Dus elke vrijwilliger moet per klas op zo’n twee
en een half uur rekenen. Met een klein rekensommetje kom je op een slordige 50 uur
per jaar indien je alle klassen mee kunt pakken.
Maar dan ben je er nog niet, er moeten nog meer voorbereidende werkzaamheden
gedaan worden. Zo schreef ik in 2009, dat er sinds 2000 (begin van het scholenproject) weinig of niets veranderd werd aan de leerstof. Dit nu, moet ik herzien. Er verandert de laatste tijd ontzettend veel. Ik zal een paar voorbeelden noemen.
Een van de vragen aan de kinderen ging als volgt; “Wat kan er gebeuren als je je
walkman op volle sterkte aanzet?” Het antwoord is ons allemaal bekend maar voor
de kinderen was dit geen evangelie, heel wat kinderen kwamen vragen: “Wat is een
walkman mijnheer?” Inderdaad, hier hebben wij dus een andere vraag van gemaakt
die luidt: “Kun je een handicap oplopen wanneer je je mp3 speler op volle sterkte
zet?”
Soms lopen wij ook wat achter met benamingen en/of behandelingen die in het verleden altijd gebruikt zijn. Wij hebben het tegenwoordig ook over hulphonden,
prothese, orthese, implantaten, enzovoort.
Om kinderen enthousiast te maken proberen wij ze altijd te betrekken bij de onderwerpen.
Dit gaat soms makkelijker dan gedacht. Heel wat kinderen hebben een opa of oma
met een kunstheup en dus een prothese. Ook zijn er kinderen met bijvoorbeeld een
bril. Een hulpmiddel dus, oftewel een orthese.
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Het bovenstaande laat zien wat er allemaal voor komt kijken om alles in goede banen
te leiden, maar we doen het graag en in de meeste gevallen geeft het een enorme
voldoening.
We proberen kinderen niet alleen te laten zien wat een handicap is maar ook hoe je
er mee om kunt gaan.
Ook misvattingen en vooroordelen proberen we recht te zetten. Zo was er laatst een
kind dat zei dat mensen met suikerziekte te veel gegeten hadden en daarom was het
hun eigen schuld. Want als je niet dik bent en dus niet teveel eet krijg je ook geen
suikerziekte. Kijk, zo iets moet je wel even recht zetten.
Ook staan kinderen er vaak niet bij stil dat je als kind zijnde, ook invalide kunt worden. Dit sluit dan weer mooi aan op een vraag uit het leerboekje: “Wat is een dwarslaesie?”
Terug komend op het begin: “Voldoet het scholenproject wel aan onze verwachtingen?” Mijn ja hierop kunt u na het bovenstaande zelf beoordelen.
De volgende vraag zou kunnen zijn: “Voldoet het scholenproject ook in de toekomst
wel aan onze verwachtingen?” En weer moet ik deze vraag met ja beantwoorden. Let
maar eens op.
In dit jaar (2012) hebben wij al weer 5 klassen bezocht waarbij 105 kinderen de revue al weer hebben gepasseerd.
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Jaarverslag werkgroep
B(ereikbaarheid), T(oegankelijkheid), B(ruikbaarheid)
Doelstelling werkgroep.
 Het keuren van winkels en gebouwen op aspecten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor lichamelijk beperkte mensen.
 Het adviseren inzake gebouwaanpassingen en aanpassingen aan de openbare
ruimte, teneinde aspecten met betrekking tot bereikbaarheid, bruikbaarheid en
toegankelijkheid te verbeteren.
Werkwijze werkgroep.
Bovengenoemde activiteiten vinden plaats op verzoek van derden of op eigen initiatief binnen de daartoe ter beschikking gestelde middelen.
Deze activiteiten worden aangestuurd door de coördinator btb van het RoGeP, welke
tevens dient als kennishouder inzake de vigerende regelgeving. De feitelijke winkelen gebouwkeuringen worden uitgevoerd door inspecteurs, welke ressorteren onder
de coördinator.
Bij goedkeuring ontvangen de winkels en gebouwen een sticker voor de etalageruit,
waaruit blijkt dat het object voldoet aan de gestelde eisen. Tevens worden deze objecten vermeld op de website van het RoGeP.
Van de te verrichten en verrichte keuringen wordt
een administratie bijgehouden en vastgelegd door
de coördinator.
Bezetting werkgroep.
De bezetting en kwaliteit van de werkgroep wordt
beperkt door de beschikbaarheid en kennis van de
diverse werkgroep leden.
Gebleken is dat het moeizaam is om voldoende min of meer gekwalificeerde vrijwilligers aan te trekken en te behouden voor de werkgroep.
Verrichte activiteiten.
Advisering:
- Er is bemiddeld tussen een aantal bewoners van “de Kroeven” en Aramis met
betrekking tot enkele tekortkomingen na de ingrijpende renovatie van de wijk.
- Deelname aan enkele wijkschouwen.
- Er is bemiddeld tussen een visueel beperkte inwoner en de gemeente inzake
de toepassing van rateltikkers bij verkeerslichten.
- Openbare basisschool “de Klimroos” is geadviseerd met betrekking tot de
bouw en aanleg van een invalidentoilet.
Gebouw- en winkelkeuringen:
Er zijn 23 winkels en gebouwen gekeurd, waarvan 18 objecten zijn afgekeurd en 5
zijn goedgekeurd.
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Jaarverslag samenwerkingsverbanden.
WMO
Vanuit de RoGeP is er een vertegenwoordiger
afgevaardigd naar de adviesraad voor de W(et)
M(aatschappelijk) O(ondersteuning). In deze
raad worden adviezen voorbereid en besproken
die de gemeenteraad van Roosendaal kan gebruiken bij het maken van regelgeving. Het jaar
2011 was een bewogen jaar, omdat de vele
veranderingen t.g.v. de bezuinigingen besproken moesten worden. Voor meer info ga naar:
http://www.wmoraadroosendaal.nl/.
ROLSTOELCENTRALE
Met de Stichting Rolstoelcentrale heeft RoGeP een intensieve samenwerking. Het
archief van de RoGeP kreeg een plaatsje bij de Rolstoelcentrale evenals het kopieerapparaat. Ook wordt een stukje gebruikt voor de opslag van het promotiematerieel van RoGeP.
De Rolstoelcentrale exploiteert op basis van onderhoud de scootmobielbaan. Zij
gaan op verzoek naar de diverse instellingen om daar met deze baan scootmobiel
berijders met verkeersobstakels te laten oefenen. Voor meer info ga naar:
http://www.rolstoelcentrale.nl/.
SENIORENRAAD
Ook in de Seniorenraad is RoGeP vertegenwoordigd. Deze raad adviseert het gemeentebestuur op het gebied van voorzieningen en regelgeving die speciaal bedoeld
zijn voor de senioren van Roosendaal. Voor meer info ga naar:
http://www.seniorenraadroosendaal.nl/.
SPORTBUREAU
Sinds 2011 is RoGeP nauwer gaan samenwerken met het Sportservice WestBrabant. Deze instelling is goed bezig om sport en beweging ook onder de gehandicapten te promoten. In het komende jaar 2012 zullen deze banden nog meer worden
aangetrokken om samen de gehandicapte medemens meer aan het sporten en bewegen te krijgen. Voor meer info ga naar: http://www.brabantsport.nl/.
OVERLEG MET WETHOUDER
Natuurlijk mogen we niet het overleg met de wethouder vergeten. Minimaal twee keer
per jaar heeft RoGeP overleg met de wethouder om samen het hem en zijn ambtenaren de problemen op het gebied van gehandicaptenvoorzieningen te bespreken. In
deze gesprekken komen ook de door de bewoners aangedragen obstakels en adviezen ter sprake en samen met de wethouder en zijn team wordt er bekeken welke
aanpassingen mogelijk zijn.
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