
GOED	  BEZIG!	  	  
	  
In	  Geldermalsen	  zijn	  veel	  voorbeelden	  te	  vinden	  van	  initiatieven	  van	  bewoners,	  organisaties	  en	  
gemeente	  projecten	  die	  er	  voor	  zorgen	  dat	  de	  kwaliteit	  van	  leven	  voor	  bewoners	  met	  een	  beperking	  	  
verbetert.	  Tijdens	  de	  bijeenkomst	  presenteerden	  enkele	  organisaties	  zich	  met	  een	  informatiestand.	  	  
	  
‘s	  Heerenloo:	  Atelier	  XIXI	  (	  kunstwinkel	  met	  producten	  gemaakt	  door	  bewoners	  van	  ‘s	  Heerenloo)	  en	  
Hartentheater	  (	  theatergroep	  voor	  de	  bewoners	  van	  ‘s	  Heerenloo	  met	  theaterproducties	  toegankelijk	  
ook	  voor	  bewoners	  van	  Geldermalsen)	  
Prezzent:	  Begeleiding,	  wonen	  en	  dagbesteding	  voor	  mensen	  met	  een	  verstandelijke	  beperking.	  
St.	  Awari: Stichting	  Awari	  realiseert	  een	  breed	  en	  samenhangend	  pakket	  aan	  projecten	  waarin	  
diverse	  doelgroepen,	  samen	  met	  inwoners	  van	  dorpskernen,	  constructief	  aan	  de	  slag	  gaan	  om	  een	  
aantal	  doelen	  én	  resultaten	  te	  realiseren.	  
Gehandicapten	  Platform	  Geldermalsen:	  Het	  GPG	  komt	  op	  voor	  mensen	  met	  een	  beperking	  en	  voor	  
chronisch	  zieken	  in	  de	  gemeente	  Geldermalsen.Welzijn	  Geldermalsen:	  dé	  welzijnsorganisatie	  
voor	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Geldermalsen	  en	  Lingewaal	  en	  zet	  zich	  in	  om	  de	  leefbaarheid	  te	  
verbeteren.	  
Speelotheek	  Geldermalsen:	  verhuur	  van	  binnen-‐	  en	  buiten	  speelgoed	  met	  speciale	  aandacht	  ook	  
voor	  zintuigelijk	  en	  snoezel	  speelmateriaal	  voor	  kinderen	  en	  volwassenen	  met	  een	  beperking.	  	  
	  
En	  in	  het	  project	  de	  inclusieve	  gemeente	  Geldermalsen	  zijn	  we	  nog	  veel	  meer	  goede	  initiatieven	  
tegen	  gekomen;	  	  Autisme	  vriendelijke	  film	  bij	  Lingefilm,	  Een	  ICT	  werkplaats	  voor	  jongeren	  met	  een	  
beperking	  door	  St.	  Icarus	  van	  Rene	  van	  Rixel,	  paardrijlessen	  voor	  bewoners	  met	  en	  zonder	  een	  
beperking	  bij	  de	  Hartenhoeve,	  blogs	  en	  documentaires	  	  over	  “het	  leven	  met	  een	  beperking”	  door	  	  
Mienke	  van	  Alphen,	  aandacht	  voor	  het	  Leefbaarheidsprojecten	  bij	  Dorpshuis	  Tricht,	  talkshow	  met	  
bewoners	  met	  en	  zonder	  een	  beperking	  bij	  het	  Cultureel	  Café/	  Le	  Melangeur,	  
toegankelijkheidsproject	  bij	  VV	  Beesd,	  een	  	  G-‐team	  bij	  voetbalvereniging	  Relico,	  arbeidsplaatsen	  bij	  
de	  gemeente	  door	  organisatie	  Lander,	  Cllientcolleges	  bij	  MBO	  Helicon,	  rode	  koffie	  tafel	  met	  
aandacht	  voor	  de	  inclusieve	  gemeente	  en	  andere	  maatschappelijke	  thema’s,	  inclusief	  onderwijs	  op	  
Basisschool	  Op	  ‘t	  Hof.	  	  
	  
	  


