Door het leven gaan met een beperking, hoe zou dat zijn?
Met onze interactieve workshop ‘Bruggen bouwen’ ontdekt u het.
Verloop voor groepen die vlot Nederlands spreken
We leggen eerst uit wie we zijn, wat we doen en waarom we onze boeken ‘Blij dat ik leef!’, ‘Geweld
tegen vrouwen met een handicap’ en ‘Geweld tegen vrouwen met een handicap deel 2’ schreven. Dan
kaderen we onze workshop. Dit neemt alles samen een kwartier in beslag. Dan kaderen we onze
workshop. Dit neemt alles samen een kwartier in beslag.
De workshop zelf bestaat uit 3 delen: een stellingenspel, een opdrachtenspel op een ganzenbord en een
gesprek met een ervaringsdeskundige. Het stellingenspel en het opdrachtenspel zijn opgebouwd rond de
thema’s ‘gezin’ en ‘(preventie van) geweld’. Elk deel duurt een half uur.
De deelnemers krijgen een deurhanger waar ze op het einde voor zichzelf kunnen opschrijven wat ze
geleerd hebben. Ze worden, op basis van de kleur van hun deurhanger, in 3 groepen verdeeld en
schuiven na een half uur door naar het volgende deel. Tussen het 2e en het 3e deel is het een kwartier
pauze en kunnen deelnemers vragen stellen over onze werking. Op het einde kunnen ze nog gedurende
15 à 30 minuten uitwisselen in grote groep over wat ze op hun deurhanger schreven. Ze krijgen dan ook
een post-it waarop ze ons feedback kunnen geven.
Afhankelijk van de beschikbare tijd en de grootte van de groep, kan de formule aangepast worden.
Kleine groepen verdelen we niet in drie. Is de groep groot, dan zitten de 3 groepen na onze inleiding
best elk in een afzonderlijk lokaal.
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Benodigdheden
De groep die het opdrachtenspel speelt, moet rond een tafel zitten. Verder hebben we een tafel nodig
waarop we onze boeken en onze folders kunnen leggen, plus twee tafels waarop we onze affiches

tentoonstellen. Die affiches kunnen eventueel ook aan de muur hangen met een velcroband. Tijdens het
ganzenbordspel moet één persoon soms een filmpje gebarentaal bekijken. Indien u voor een pc zorgt,
kunnen wij ze daarop tonen, anders tonen we ze op smartphone.

