
Goede doelen kerstmarkt 19 december 2019!! 

Het is natuurlijk fijn om te weten naar welke doelen de opbrengst van onze kerstmarkt gaat. 

We geven u hieronder wat meer informatie. 

Doel 1: Het vergoeden van trainingen voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Dit 

om deze mensen de kans te geven meer vaardig en zelfstandig te worden en met 

zelfvertrouwen overal te kunnen komen waar ook lopende mensen kunnen komen. 

Anita Peeters, moeder van Tristan en Chelsea (Toverkruid Asten) gebruikt sinds enkele jaren 

een rolstoel. Ze vertelt… 

Zoals iedereen zich vast wel voor kan stellen was het een drempel om de rolstoel te gaan 

gebruiken. Al gauw ontdekte ik dat ik hiermee juist mijn wereld kon vergroten. Ik kijk dan 

ook graag naar de mogelijkheden en niet zozeer naar de beperkingen, zowel bij anderen als 

bij mezelf. Toch bleek die eerste drempel om naar buiten te gaan, niet de enige drempel. 

Elk dorp en elke stad ligt vol met drempels, obstakels, trappen en andere uitdagingen. Ik was 

dan ook blij dat ik kennis mocht maken met de rolstoelvaardigheidstraining van K-J projects. 

Dit heeft me zoveel meer zelfvertrouwen gegeven en mogelijkheden laten zien. Ik ben zelfs 

de roltrap op en af gegaan met de rolstoel! Ik heb de beginnerstraining als heel waardevol 

ervaren en vind dat dit voor iedere rolstoelgebruiker een basis moet kunnen zijn. Het geeft 

een stuk zelfstandigheid terug en daaraan gekoppeld ook een stuk eigenwaarde. Ik kan nu 

weer met de kinderen op pad, zelf boodschappen doen en leuke dingen plannen zonder me 

af te vragen of ik ergens wel kan komen. 

 

De wereld is niet aangepast aan rolstoelers, maar wij willen dat rolstoelers vaardig worden 

om zich zelfstandig te redden in de wereld zoals die is! Daarvoor is uw geld meer dan 

welkom! 

Mocht je het leuk vinden om eens te kijken wat zo’n training nou zo’n beetje inhoudt, dan 

kun je hier kijken https://www.youtube.com/watch?v=d4-PrGOiUI8  

Vrolijke groet, Anita Peeters 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4-PrGOiUI8


Doel 2: Technologie in de basisschool!  

 

Technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en daarmee ook niet uit ons 

onderwijs. Vertellen over technologie of het bekijken van filmpjes is natuurlijk leuk, maar 

veel leuker is het natuurlijk om er zelf mee aan de slag te gaan. Daar is materiaal voor nodig 

en dat is duur. Zowel het Toverkruid in Ommel, als het Toverkruid in Asten, schaft daarom 

graag een Beebot en/of Ozobot aan om de kinderen te leren programmeren. Uitdagend voor 

kinderen van alle leeftijden en alle niveaus! 

Beebot Ozobot 

                                           

 

 

 

 


