
                                

 

Al meer dan 30 jaar actief in Almere 
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Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986.  
Zij behartigt de collectieve belangen van mensen met een functiebeperking, 
handicap of chronische ziekte in de gemeente Almere.  
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Beste lezer 

 
Het coronavirus heeft iedereen in zijn greep, zo ook de SOGA. 
Zo u waarschijnlijk al weet is het kantoor van de SOGA gesloten tot zeker begin mei of 
zoveel langer als door de regering voorgeschreven wordt. 
Onze mensen werken vanuit huis, houden contact met andere organisaties en de 
gemeente en zorgen ervoor dat we steeds op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen die van belang zijn voor mensen met een beperking. 
We blijven bereikbaar via mail (stichtingsoga@gmail.com ) en telefoon (0611.72.40.72) 
 
Wel is er nog een schouw geweest in de Bloemenbuurt en in de Regenboogbuurt. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Schouw Bloemen- Regenboogbuurt 
 
Op 14 januari van dit jaar heeft de gemeente Almere 
samen met de SOGA een schouw gehouden in de 
Bloemen- en Regenboogbuurt. 
 
Deze schouw was bedoeld om inzicht te krijgen in de 
toegankelijkheid van deze wijken voor mensen met een 
beperking. 
Er is nagelopen wat er gedaan was met betrekking tot de 
geleidelijnen voor personen met een zichtbeperking en 
specifiek zijn de op- en afritten bij de 
busbanen gecontroleerd voor mensen die slecht lopen 
en/of in een scootmobiel zitten. 
 
Tijdens de schouw zijn er een aantal knelpunten en fouten 
in de bestrating geconstateerd, deze worden zo spoedig 
mogelijk hersteld. 
 

 
 

                           
 
De SOGA blijft voor de Toezichthouders van de gemeente hét aanspreekpunt voor de 
toegankelijkheid. Er is regelmatig contact en binnenkort staat er weer een schouw in de 
planning.            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

mailto:stichtingsoga@gmail.com


Supportbeurs 2020 Utrecht verplaatst door coronavirus 
 
Updatemaatregelen coronavirus. 
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het 
coronavirus in Nederland en de aanvullende maatregelen van het kabinet, 
wordt de beurs Support die van 13 t/m 16 mei zou plaatsvinden in 
Jaarbeurs in Utrecht verplaatst naar 21 t/m 24 oktober 2020. 
 
“Het zijn onwerkelijke tijden, waarin we gezocht hebben naar een passend moment 
om de volwaardige beurs in goede en betrouwbare omstandigheden te laten 
doorgaan. Op dit moment gaan onze gedachten uit naar alle zorgprofessionals die 
zich voor ons inzetten. Zij verdienen onze aandacht en steun”, aldus Paul Verdult, 
brandowner bij Jaarbeurs. 
We blijven de situatie als gevolg van het coronavirus op de voet volgen en evalueren.  
 

Waarom is Support verplaatst?  
Jaarbeurs neemt de gezondheid en veiligheid van haar klanten, bezoekers en 
medewerkers uiterst serieus en heeft daarom besloten de beurs Support uit te stellen 
naar .… 2020. Op Support komt een groot aantal mensen, ook uit cruciale 
beroepsgroepen en mogelijk risicogroepen, samen. Daarbij zorgen de recente 
ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus in Nederland en de 
onzekerheid over de duur van deze crisis voor bezorgdheid bij bezoekers, 
exposanten, organisaties en stakeholders. 
Aangezien ook de periode na 6 april 2020 nog onzeker is, is na zorgvuldige afweging 
besloten dat de editie van Support 2020 wordt verplaatst naar … 2020. “We zetten 
onze schouders eronder en kijken vooruit naar een succesvolle editie in …. “, aldus 
Paul Verdult, brandowner bij Jaarbeurs. 
 

Veel gestelde vragen 
Ik heb mij geregistreerd. Blijft mijn toegangsbewijs geldig?  
Om Support 2020 te bezoeken van …. , hoef je je niet opnieuw te registreren. Jouw 
huidige registratie blijft gewoon geldig. 

 

Vanaf wanneer kan ik mij registreren voor .. .?  
Je kunt je nu al registreren voor de nieuwe datum van Support. Dat kan via de 
website. Je ontvangt dan gelijk een bevestiging, waarmee je Support van … kunt 
bezoeken. 
 

Blijft mijn inschrijving voor een lezing/workshop geldig?  
Je inschrijving blijft geldig. Wanneer er een lezing of workshop wijzigt, ontvang je 
hierover bericht van ons. Het programma wordt tijdelijk van de website gehaald. 
Wanneer deze weer live is, brengen we je op de hoogte en kun je jouw eigen 
programma weer, of verder, samenstellen. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Guusjes op reis met Keolis 
Busmaatschappij Keolis laat de Guusjes nu ook, op geregelde tijden, op de 
schermen in alle allGo stad- en R-net streekbussen zien. Zo geven zij blijk van 

hun maatschappelijke betrokkenheid.   

Met de publiciteitscampagne “Guusje” wordt zichtbaar gemaakt, waar mensen 
met een beperking zoal  mee te maken krijgen, bijvoorbeeld slechte 

https://www.almere.nl/wonen/zorg-en-welzijn/iedereen-doet-mee/de-guusjes/


toegankelijkheid, onduidelijke informatievoorziening en gebrek aan een 

prikkelarme omgeving.   
Guusje is een figuurtje dat vanaf een wolkje enkele dagelijks voorkomende 

situaties onder de aandacht brengt. De illustraties, ontworpen door Geoffrey 

Cramm, worden verspreid via ansichtkaarten, posters en staan in de lokale krant 
Almere Deze Week 

 

 
 

Inmiddels verovert Guusje heel Nederland en gebruiken ook andere gemeenten 

de Guusjes om meer bewustwording te creëren voor mensen met beperkingen.  
De werkgroep ‘ViP’ (VN-verdrag Handicap in de Praktijk) en de gemeente Almere 

zetten zich samen in voor mensen met diverse beperkingen. Het doel is dat zij 

net als iedereen mee kunnen doen in de Almeerse samenleving.  
Inmiddels verovert Guusje heel Nederland en gebruiken ook andere gemeenten 

de Guusjes om meer bewustwording te creëren voor mensen met beperkingen.  

Wij zijn ontzettend blij dat busmaatschappij Keolis de Guusjes nu ook, op 

geregelde tijden, op de schermen in alle allGo stad- en R-net streekbussen gaat 
laten zien. Zij geven zo blijk van hun maatschappelijke betrokkenheid. 

------------------------------------------------------------------------------------------   

Guusjes en de strijd tegen Corona 

 

 

https://www.almere.nl/over-almere/stadhuis-aan-huis/
https://www.almere.nl/over-almere/stadhuis-aan-huis/


 

 

  

Steffie.nl Zo werkt het! 
 

Steffie legt corona eenvoudig uit 

 

De makers van Steffie hebben samen met de Rijksoverheid een nieuwe stapsgewijze uitleg 

over het coronavirus gemaakt. De eenvoudige website is te vinden op corona.steffie.nl.  

De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden 

en andere kwetsbare doelgroepen. 

  

Juist in tijden van crisis heeft iedereen behoefte aan betrouwbare en begrijpelijke informatie.  

Dat voorkomt ook angstgevoelens, stress en mogelijk zelfs gezondheidsproblemen.  

Vanwege de stapsgewijze uitleg, vriendelijke animaties en gesproken tekst is deze  

Steffie-module fijn voorlichtingsmateriaal voor meer dan 1,5 miljoen mensen. 

 

Misschien kunt u de website delen of verder verspreiden onder uw bewoners en cliënten.  

Voor meer achtergrondinformatie en beeldmateriaal klikt u hier. 

 

Alvast hartelijk dank voor al uw moeite, energie en inzet! 

  

Veel groeten, 

Jacques de Wit 

Leermiddelen voor kwetsbare mensen 

Info@leerzelfonline.nl /  034874327 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Niets over ons zonder ons 
 
Vaker dan je denkt worden mensen met een beperking buitengesloten van alledaagse  
zaken, meestal onbedoeld of onbewust. Dat komt doordat we in Nederland gewend zijn onze  
samenleving in te richten op basis van hoe de meeste mensen zijn en iedereen die niet is zoals  
de meeste mensen moet zich zoveel mogelijk aanpassen. Dat kan en moet anders. 
En dat begint met kijken vanuit een ander perspectief. 
 
Video  
Om hier meer bewustwording over te creëren is, in samenwerking met Mari Sanders  
(filmregisseur van o.a. De Rolstoel Roadmovie en 80% ongeschikt), een video gemaakt die  
uitlegt wat het verschil is tussen het medisch model en het sociaal model. De video is te bekijken  
op https://nietsoveronszonderons.nl/video-sociaal-model/  
https://nietsoveronszonderons.nl/van-medisch-model-naar-sociaal-model/ 

------------------------------------------------------------------------------------------  

 
  

 

 

https://nieuwsbrief.netrex.eu/netrexmail/link.php?M=1903004&N=9717&L=10903&F=H
https://nieuwsbrief.netrex.eu/netrexmail/link.php?M=1903004&N=9717&L=10592&F=H
https://nieuwsbrief.netrex.eu/netrexmail/link.php?M=1903004&N=9717&L=11394&F=H
https://nieuwsbrief.netrex.eu/netrexmail/link.php?M=1903004&N=9717&L=11393&F=H
mailto:Info@leerzelfonline.nl?subject=Toegankelijk%20museumbezoek
https://nietsoveronszonderons.nl/video-sociaal-model/
https://nietsoveronszonderons.nl/van-medisch-model-naar-sociaal-model/
https://nieuwsbrief.netrex.eu/netrexmail/link.php?M=1903004&N=9717&L=8647&F=H

