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Zo goed mogelijk informeren en locat ies toegankelijk 
maken voor iedereen, dat  zijn g rote uitdag ingen d ie 
een gerichte aanpak vragen. Maar het  is nodig, om te 
maken dat  iedereen van de Ardennen kan genieten zo-
als het  moet ! 

Vandaag is meer dan 30  % van ons get ro  en door een 
zekere hand icap. Sommige zien of  horen niet  (meer)  
zo goed, andere begrijpen de d ingen minder snel of  
kunnen zich maar moeilijk verp laatsen, zoals iemand 
in een rolstoel maar ook een jonge papa met  een 
kinderwagen.

Dus besliste Blik op de Ardennen om een patch-
work voor te stellen van wat  het  toerisme in Belg isch 
Luxemburg  aanb ied t  en uitwerkt . Op weg dus voor een 
reeks boeiende ontmoet ingen om alles en nog meer te 
weten te komen over toegankelijkheid .

Toerisme …
voor iedereen
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“Toen ik ongeveer drie en een half  jaar geleden in 
een rolstoel belandde, besefte ik hoe moeilijk het  

was om aan info over de toegankelijkheid te komen. 
De bet rouwbaarste inlicht ingen kwamen van andere 

mensen met  beperkte mobiliteit . Ik besliste dus om alle 
info op internet  te zet ten, zodat  ook anderen hun voor-

deel konden doen met  de toegankelijke adresjes die ik had 
aangedaan. Het  doet  me ook plezier dat  sommige zaken 
na mijn bezoek en enkele t ips van mij, hun toegankelijkheid 
hebben verbeterd.”

Het  is dus op haar vier w ielen dat  Blandine Durbuy, La 
Roche-en-Ardenne en omst reken ging verkennen.

Durbuy

De reis van Bland ine begint  in Durbuy. Meer bepaald in 
het   SNOEIVORMPARK (Parc des Top iaires). Ze geeft  me-
teen toe dat  ze Belg isch Luxemburg niet  kent . “ Ik heb al 
een t iental Europese landen bezocht  en ook de Verenigde 
Staten en binnenkort  Azië en Aust ralië … maar nog maar 
weinig  plekken in mijn eigen land. Ik wou daar eindelijk iets 
aan doen. En gezien ik van de natuur hou, voel ik me hier 
in m ijn nopjes.”

Blandine wordt  verwelkomd door Nadine Devahive, d ie op 
de gemeentelijke toerist ische d ienst  van Durbuy werkt . Het  
park paalt  aan de oude stad en is heel goed toegankelijk, 
van aan de parkeerruimte tot  aan het  terras met  uit zicht  op 
het  cent rum. De toilet ten hebben dan weer een opstapje 
van drie cent imeter. Het  is een pracht ige p lek, d ie tegelijk 
energ ie geeft . Op meer dan 10 .0 0 0  m 2 staan 250  in een ori-
g inele vorm gesnoeide st ruiken. Sommige zijn zelfs meer 
dan 120  jaar oud!PARC DES TOPIAIRES

rue de la Haie Himbe, 1
B-6940  Durbuy

+32 (0 )86 21 90  75
topiaires@durbuy.be

www.topiaires.durbuy.be

 HÔTEL-RESTAURANT 
LA CALÈCHE

place aux Foires, 15
B-6940  Durbuy

+32 (0 )86 21 32 70
info@lacaleche.be

www.lacaleche.be

LE LABYRINTHE
rue Basse Commène

B-6940  Barvaux-sur-Outhe
+32 (0 )86 21 90  42

info@lelabyrinthe.be

www.lelabyrinthe.be
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De best rat ing maakt  het  al wat  moeilijker om de OUDE 
STAD zelf te bezoeken. Maar de hoofdst raat  is dan weer wel 
goed toegankelijk, net  als het  restaurant  “ LA CALÈCHE”  
waar Blandine moeiteloos en zonder enige hulp van een 
gulle maalt ijd geniet . Zoals ze zelf  zegt : “Het  was goed toe-
gankelijk, van aan de ingangen tot  aan de toilet ten en de 
hoogte van de tafels was aangepast . Het  was t rouwens ook 
zeer lekker!”

Op naar de reuzendoolhof van maïs nu, in Barvaux. HET 
LABYRINT lig t  op een d ikke vijf m inuten rijden van Durbuy 
en vierde in 20 16 zijn 20 -jarig  bestaan. Het  is open van juli 
tot  oktober en doet  u verdwalen in zijn w irwar van paden, 
laat  u kennismaken met  zijn bewoners en leuke proeven uit -
voeren. “Het  is een plek d ie echt  de moeite van een bezoek 
waard is, vooral met  kinderen. De acteurs zijn uit stekend 
en gaan helemaal op in hun personage. Wat  de toeganke-
lijkheid  bet ref t , zijn er aangepaste droge toilet ten beschik-
baar. Ik raad aan om het  labyrint  te bezoeken bij mooi weer. 
Als het  de dagen voord ien regende, zijn de wegen moeilij-
ker begaan- en berijdbaar.”

Blandine Even
en haar  1.000 ontdekkingen  

op 4 wieltjes

Bland ine is bezeten van reizen en van schrijven. 
Deze b logster van zowat  t w int ig  lentes is get rof-
fen door een ziekte d ie haar belet  om zich te 
voet  te verp laatsen. Maar aan zelfbeklag doet  
deze dynamische wereldreizigster niet  mee. 
Enkele jaren geleden besliste ze om te star-
ten met  een b log om haar avonturen te 
vertellen en nauwkeurige en bet rouwbare 
det ails te geven over de toegankelijkheid  
van de locat ies d ie ze overal ter wereld  
bezocht .

“ Mijn ki jk op een t rede 

is veranderd, 

sinds ik mij zit t end 

moet  verp laat sen” .

NB: de locat ies d ie op deze p laat sen worden 
voorgesteld  (zie pagina 43), ondergingen een 
aud it  (met  uit zondering  van het  restaurant  La 
Calèche) en vertegenwoordigen dus het  advies 
van Blandine. 

De volledige informat ie is te vinden op de web-
site www.luxembourg-belge.be.
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La Roche-en-Ardenne

Na een nacht je in het  HOTEL FLORÉAL van La Roche-
en-Ardenne, waar Blandine onder de indruk is van de 

toegankelijkheid  van de zaak, de uit rust ing en het  sym-
pat hieke onthaal van het  personeel, t rekt  ze op naar het  

W ILDPARK. Het  park is niet  toegankelijk voor mensen met  
beperkte mobiliteit , althans niet  op een natuurlijke manier. 
Maar op aanvraag is het  wel mogelijk om het  te bezoe-
ken met  een auto, in het  gezelschap van de verzorger. In 
het  park van t ien hectare is een wandelroute in het  bos 
uitgest ippeld , om te speuren naar damherten, herten, 
steenschapen, everzw ijnen, … Bland ine doet  alles liever op 
eigen hout je en kiest  niet  voor de wagen om het  park te 
ontdekken, wat  haar begeleiders soms wel de adem doet  
inhouden. Na enkele sensat ies op het  parcours, de ontdek-
king van onder meer babywolven en een bordje Ardense 
vleeswaren t rekt  Blandine weer de wegen van Belg isch 
Luxemburg op, richt ing  Samrée, waar ze verwacht  wordt  
b ij CHOCOLADEMAKERIJ CYRIL.

In 1993 opende deze vroegere boekhouder, d ie naar de 
naam Yves luistert , samen met  zijn echtgenote een klei-
ne chocolademakerij op  vijf  minuten met  de wagen van 
La Roche-en-Ardenne. Deze show man geeft  demonst ra-
t ies van zijn vakmanschap in het  Frans, het  Nederlands, 
het  Engels elke zaterdagnamiddag en op afspraak de 
hele week door. Het  is dolle pret  voor de kinderen … en 
voor Blandine! Een kenmerk van Cyril Chocolat  is de ver-
persoonlijkte verpakkingen. ”Het  slaat  erg  aan bij scholen, 
jeugdbewegingen en allerlei clubs, d ie een orig inele manier 
zoeken om aan geld te komen, eerder dan nog maar eens 
een spaghet t i-avond te organiseren.”

Dit  kleine chocoladeparad ijs is ook het  paradijs van de toe-
gankelijkheid. Zoals Yves zelf  zegt : “We w ilden van in het  
begin iedereen kunnen ontvangen: iets oudere mensen, 
mensen in een rolstoel, slechthorenden of  -zienden, b lin-
den zelfs … Zo heb ik voor slechtzienden mijn uiteenzet t ing 
aangepast , ik laat  ze voelen aan de vormen waarmee we 
onze chocolades maken.”

CYRIL CHOCOLAT

Samré, 63
B-6982 La Roche-en-Adenne

+32 (0 )84 46 71 20
cyril@skynet .be

www.cyrilchoco lat .be

PARC À GIBIER

B-6980  La Roche-en-Adenne
+32 (0 )84 31 10  15 

www.parcag ib ierlaroche.be

FLORÉAL 

avenue de Villez, 6
B-6980  La Roche-en-Adenne

+32 (0 )84 21 94  46
recept ion.laroche@fl orealgroup.be

www.fl orealgroup.be

LES HOTTOLFIADES

B-6990  Hot ton

www.hot to lfi ades.com
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De t ijd is gevlogen. Blandine moet  weg zonder de gloed-
nieuwe ‘hot  chocolate bar ’ te kunnen testen, waar Yves en 
zijn echtgenote een t iental warme chocolades met  een 
huisgemaakte brow nie aanb ieden.

Vóór het vertrek naar Azië en 

Australië: Hotton
Nog voor haar grote reis naar het  ander eind van de pla-
neet , had Blandine de kans om een zeer orig ineel toegan-
kelijk evenement  in Belgisch Luxemburg b ij te wonen: de 
HOTTOLFIADES. Dit  fest ival van lucht ballonnen vindt  al 
sinds 1999 elk jaar p laats eind augustus. Iedere ochtend 
gaan enkele t ientallen ballonnen de lucht  in en t ijdens het  
weekend ook in de late namiddag en er wordt  een hele 
waaier van animat ies aangeboden. Om ook mensen met  
beperkte mobiliteit  van deze vliegervaring te laten genie-
ten, st ijgt  een ‘easy access’ mand op, met  een aangepaste 
zitbank en een deur in de mand. “Wat  ik zo geniaal vind, is 
op die aangepaste zitbank kunnen zit ten. Omdat  hij hoger 
staat , bevind ik me even hoog als de anderen die recht -
staan, zodat  ik de pracht ige landschappen even goed kan 
zien. Als ik in de mand in mijn rolstoel was blijven zit ten, 
dan had ik nooit  zo ver kunnen kijken.“

Tussen twee ‘wauws’ in, is 
d it  het  moment  om af te 
sluiten met  een kleine t ip  
van Blandine:

“De menselijke toegan-
kelijkheid compenseert  
soms de fysieke ontoe-
gankelijkheid. Er wordt  
nooit  geweigerd om mij 
te helpen, maar als ik in 
m ijn rolstoel van 180  kilo 
zit , kan echt  niemand mij 
een t rap hoger dragen. 
De mensen w illen meestal 
goed doen, maar bese  en niet  alt ijd dat  hun zaak 
niet  echt  toegankelijk is. In ieder geval vind ik dat  
de mensen die in het  toerisme werken, zich moeten 
afvragen of ze gehandicapte bezoekers kunnen ont -
halen en ook het  belang ervan inzien om hun site 
toegankelijk te maken. Personen met  beperkte mo-
b iliteit  vertegenwoordigen 30  % van de bevolking, 
dat  is enorm! Gelijk w ie kan op een bepaald  ogenblik 
m inder mobiel zijn of worden. Daarom niet  in een 
rolstoel, maar met  een letsel, met  de leeft ijd, of  ge-
woon zelfs met  een kinderwagen … De aangepaste 
inricht ing dient  dus niet  alleen voor mensen zoals ik, 
maar komt  uiteindelijk iedereen ten goede en het  is 
echt  de moeite om ze uit  te voeren.”

Vo lg  de avont uren van Bland ine Even op  haar 
b log . U vind t  er haar t oeg ankel i jke goede 

p lannet jes in Luxemb urg en ook al les over haar 
b ezoek aan het  Bast og ne W ar Museum .

ht t p :/ / 10 0 0 decouver t es4 roulet t es.com
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 Het MUSEUM van de KELTEN 
in Libramont

Julie Cao Van is archeoloog in het  Museum van de Kelten, 
waar het  slecht ziend pub liek in de wat ten gelegd wordt , 
met  animat ie d ie speciaal voor hen ontworpen is. Het  be-
schermde gebouw is niet  aangepast  voor mensen in een 
rolstoel of d ie niet  goed kunnen lopen. Maar er zijn wel 
werkzaamheden gep land om de infrast ructuren op dat  vlak 
te verbeteren.

Waarom animat ie voor een slecht ziend pub liek?
“Elk jaar verwelkomen w ij de groepen van de Brailleliga en 
het  ‘O   ce Nat ional des Aveugles’. Dit  maakte ons meer 
bewust  van de noden van dit  publiek, en we hebben aan-
gepaste bezoeken uitgewerkt . We hebben ook opleid ingen 
gevolgd in onthaal en sensibilisering. De begeleiding ver-
schilt  naargelang de groep.”

Wat  b iedt  u concreet  aan? 
“Ons doel is d it  specifi eke pub liek meer aan te bieden dan 
een gewoon bezoek. We w illen het  iets doen beleven. Wij 
vinden dat  het  museum voor iedereen toegankelijk moet  

Na de natuurgerichte ontdekkingen van Bland ine gaat  
het  naar het  cult ureel erfgoed van Belg isch Luxemburg ! 

Een ommet je langs het  Museum van de Kelten en de 
Bastogne Barracks om te gaan kijken welke aanpassin-

gen en orig inele animat ie ze aanb ieden voor een vooral 
slecht ziend en slecht horend pub liek. 

1

5

7

MUSÉE DES CELTES

place Communale, 1
B–680 0  Libramont
+32 (0 )61 22 49 76

info@museedesceltes.be 

www.museedesceltes.be

Libramont  – B3
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Toegankelijk: van 

 de Kelten  tot de G.I.’s

zijn. We sporen de bezoekers aan om de collect ies aan te 
raken en zelfs vast  te nemen. Daarvoor hebben we veel 
voorwerpen ident iek nagemaakt , om ze in alle veiligheid te 
kunnen ontdekken, zoals het  weefgetouw of de carnyx 1
(nvdr: grote t rompet  met  dierenkoppen), keramiek 2  ge-
reconst rueerd met  dezelfde terracot ta en dezelfde verf  als 
de orig inele stukken, een driedimensionale kaart  van de 
Ardennen, waarop de begraafp laat sen 3  aangeduid  zijn, 
een aantal sieraden of ook de heropgebouwde tank 4  en 
een Kelt isch graf  5  … We laten ze ook verschillende gra-
nen 6  herkennen. Ze kunnen aan een Kelt isch kostuum 7   
voelen, met  zijn maliënkolder en andere toebehoren.”

Welke lessen leert  u eruit ?
“De feedback van dit  anders dan anders publiek doet  ons 
nog dieper nadenken, st imuleert  ons en b iedt  de mogelijk-
heid om andere onderdelen van het  bezoek te benut ten 
die niet  noodzakelijk gepland waren. Dankzij de ervaring 
t ijdens deze bezoeken kunnen we ook onze houding ten 
opzichte van de andere pub lieksgroepen beter aanpassen.”

6

4

2

3
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 De BASTOGNE BARRACKS

Deze p lek ademt  volop geschiedenis. Het  is hier in de kel-
der dat  generaal McAuli  e zijn beroemde “Nut s”  uit sprak 
als antwoord op de Duit se aanmaning om zich over te ge-
ven. De p lek is dus als vanzelf  het  duid ingscent rum van 
de Tweede Wereldoorlog geworden. Het  is ook een werk-
p laats voor de rest aurat ie van voertuigen van het  Koninklijk 
Museum van het  Leger en de Krijgsgeschiedenis.

Voor personen met  specifi eke behoeften zijn er grat is aan-
gepaste rond leid ingen. De confi gurat ie van de Bastogne 
Barracks maakt  ze toegankelijk voor personen met  beperk-
te mobiliteit . Blinden en slechtzienden kunnen de voorwer-
pen aanraken en vastnemen. Er werden technische midde-
len uitgedacht  en uitgewerkt  d ie speciaal voor een doof 
en slechthorend pub liek bedoeld  zijn. Ad judanten Did ier 
Giorget t i en Bruno Lacluyse geven ons een woordje uit leg .

Waarom een doof en slecht horend pub liek 
w illen bereiken?
“Het  idee is gegroeid nadat  we de vraag kregen van een 
groep doven die het  museum w ilden bezoeken. Na deze er-
varing w ilden we het  daar niet  b ij laten en hebben we een 
concept  uitgedacht  voor een bezoek met  tablets.”

Hoe verloopt  dat  bezoek?
“Elk tafereel werd vertaald in de internat ionale gebarentaal, 
dankzij de bereidwillige medewerking van Annie Devos van 
het  Huis van de Doven van de provincie Luxemburg, en 

Ontdek de 17 videofi lms voor 
doven en slechthorenden op: 

www.history-ww2.com/ indexBB.php

BASTOGNE BARRACKS
Quart ier Slt  Heintz

rue de La Roche, 40
B-660 0  Bastogne
+32 (0 )61 24 21 24
bb.mra@skynet .be

www.klm-mra.be

Bastogne – C2
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werd gefi lmd door de TV Light  Brigade. Alle 17 videofi lm-
pjes worden in de Bastogne Barracks bekeken op de drie 
tab lets die beschikbaar zijn aan het  onthaal van het  mu-
seum. Ze kunnen ook gedownload worden om het  bezoek 
voor te bereiden. Zo kan elke dove persoon opgenomen 
worden in gelijk welke andere groep. We w illen elke vorm 
van uit sluit ing vermijden, net  zoals de zwarte verp leegster 
Augusta Chiwy die tal van b lanke GI’s verzorgde t ijdens de 
slag om de Ardennen in december 1944. Al onze bezoeken 
worden geleid  door mensen met  een heuse passie, d ie de 
bezoekers toestaan om het  materiaal aan te raken ( tanks, 
wapens, voertuigen, …). W ij geven alt ijd voorrang aan de 
menselijke aspecten.”

Wat  b iedt  u aan om d it  menselijke aspect  
nog meer te beklemtonen?
“Wij organiseren ontmoet ingen met  veteranen en vertellen 
het  publiek anekdotes die we van hen kregen. Er komen 
veel veteranen naar de site. Ze gaan onder meer naar de 
Nuts-kelder, om terug te denken aan de vreselijke gebeur-
tenissen die ze beleefden. Ieder van hen wordt  gehuldigd 
in een zaal waar hun port ret  en hun d iploma hangen. Ook 
het  ‘Vehicle Restorat ion Center ’ is een zeer menselijke p lek 
waar anderen met  een passie voor mechanica pantserwa-
gens een nieuw leven geven. Voor ons is elke bezoeker een 
bron van uitw isselingen en ervaring. Ze komen t rouwens 
vaak terug. Met  weinig middelen maar met  veel gedreven-
heid en passie kunnen mooie d ingen verwezenlijkt  worden!”

Op zoek naar aangepaste 

ontdekkingen voor iedereen

Belgisch Luxemburg en haar toerist ische federat ie doen 
er alles aan om alsmaar meer nauwkeurige en uitge-
werkte info te geven over de toegankelijkheid  van toe-
rist ische locat ies. Met  dat  doel voor ogen werd een part -
nership aangegaan met  de l’vzw  ATINGO, om gerichte 
analyses over de toegankelijkheid te kunnen maken.

Een erkend informat iemiddel dat  in heel Wallonië wordt  
gebruikt  om de mate van toegankelijkheid van een loca-
t ie te beoordelen, wordt  voorgesteld op de website van 
Belgisch Luxemburg. Elk icoon staat  voor een andere 
hand icap en de mate van toegankelijkheid is af te lezen 
aan de kleur:

•  Groen: volled ig  zelfstandig toegankelijk.

•  Oranje: toegankelijk met  hulp van een derde.

•  W it : er is een infofi che over de toegankelijkheid be-
schikbaar, maar de inricht ing  volstaat  niet .

rolstoelgebruikers

personen slecht  ter been

b linden

slechtzienden

doven

slechthorenden

personen met  verstandelijke beperking

Om meer te weten over de toegankelijkheid  van de toeris-
t ische locat ies in Belgisch Luxemburg, b iedt  het  tabb lad 
‘Prakt isch’ van de website www.luxembourg-belge.be
u een specifi eke ruimte aan onder de t itel ‘Toerisme en 
Handicap’. Daar vindt  u infofi ches over locat ies waar 
aanpassingen gebeurden om een pub liek met  specifi eke 
behoeften zo goed mogelijk te onthalen.

Om de juiste informatie te vinden
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 AUTILUX bij 
SEMOIS AVENTURE

Het  was ter gelegenheid  van een uit st ap naar een boom-
klimparcours met  een kleine groep kinderen met  aut isme 
dat  Damien Rosière van de provinciale d ienst  Aut ilux zijn 
verhaal deed aan Blik op de Ardennen. Die dag verwelkom-
de Renaud Vanderbergen van Semois Aventure de drie kin-
deren en de twee begeleiders: “We verwelkomen met  ple-
zier alle soorten groepen. Ik heb een opleid ing gevolgd om 
verschillende soorten publieksgroepen te kunnen onthalen 
en we werken in partnerschap met  de opvoeders, om act i-
viteiten voor iedereen te kunnen voorstellen! We zijn peda-
gogen en hebben veel oog voor de veiligheid. Het  belang-
rijkste is zich kunnen aanpassen. Ik stel vast  dat  de groepen 
d ie soms op het  eerste gezicht  het  m inst  vanzelfsprekend 
zijn, er uiteindelijk het  meest  p lezier aan beleven. En daar 
staat  geen prijs op. Ik leer in hun gezelschap evenveel van 
hen als zij van mij. Ik zeg alt ijd dat  ik dubbel betaald word: 
fi nancieel en emot ioneel.”

Naast  de gespecialiseerde locat ies en animat ie zijn er 
ook nog t al van gespecialiseerde verenig ingen d ie zich 

toeleggen op pub lieksgroepen d ie ‘anders’ zijn. Dat  
kan gaan om de ind ividuele begeleid ing van kinderen 

in Belg isch Luxemburg d ie kampen met  aut isme, zoals 
‘Aut ilux’, o f  om mensen met  specifi eke behoeften d ie 

de natuur w illen ontdekken, zoals b ij ‘Nat ure Pour tous’. 
We nemen er enkele onder de loep, omdat  ze toch zo 

waardevol zijn.

SEMOIS AVENTURE
Carrière du Beaubru

B-6830  Bouillon
+32 (0 )496 52 92 54

secretariat@semois-aventure.be

www.semois-avent ure.com

AUTILUX
B-670 0  Arlon

+32 (0 )63 22 73 62
aut ilux@province.luxembourg.be

www.p rovince.luxembourg.be

AGENCE POUR 
UNE VIE DE QUALITÉ

www.aviq .be/ hand icap

Bouillon –A3
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De NATUUR voor IEDEREEN!

‘Nature Pour tous’ bestaat  uit  een team van drie g idsen: 
Julie, Pierre-Yves en Éric Dubois. Het  is deze laatste die aan 
de w ieg stond van de organisat ie d ie in 20 0 5 werd opge-
richt . ‘Nature Pour tous’ is een heus project  rond burgerlij-
ke verantwoordelijkheid, integrat ie en verdraagzaamheid, 
en stelt  allerlei animat ie voor rond en in de natuur. Het  is 
duidelijk dat  de verbeeld ing, het  temperament  en de men-
selijkheid  van de drie animatoren ze aanspoort  om zich tot  
elk pub liek te richten. Het  is de fi losofi e van ‘Nature Pour 
tous’ d ie ze leid t . Zoals Éric zelf zegt : “We zijn toerist ische 
g idsen voor publieksgroepen met  een verschil. We passen 
onze animat ie voortdurend aan, met  een aangepast  taal-
gebruik. Dat  is onze grote kracht . Meer dan 30  % van de 
bevolking heef t  een hand icap, dat  is ook een populat ie die 
een toerist isch aanbod vraagt .”

Een recht  voor iedereen 

“De natuur is een recht  voor iedereen”  legt  Pierre-Yves uit . 
“Niet  alleen valide mensen hebben dit  recht . De toegang 
voor personen met  beperkte mobiliteit  is erg beperkt  om 
tal van redenen, maar na wat  onderzoek blijkt  dat  die toe-
gankelijkheid kan verbeterd worden voor de verschillende 
types van handicap. En deze aanpassingen dienen ook voor 
andere publieksgroepen.”

En Éric gaat  verder: “We hebben drie doelstellingen: een 
p lezierig moment  in de natuur doen beleven, de natuur 
doen ontdekken en iedereen de kans bieden om iets te 
doen in de natuur … En dat  voor alle publieksgroepen: fysiek 
of geestelijk gehandicapten, scholen, allerlei groepen … ” .

Nadat  de groep alle aanw ijzingen kreeg, omkaderen 
Renaud en de d ienst  Aut ilux de kinderen d ie klaar staan 
om de boomtoppen te verkennen langs het  boomklimpar-
cours, de apenbruggen, de indianenbrug, de tokkelbaan, …
Allemaal v ijf t ien meter hoog. De act iv iteit  speelt  zich af 
in een geruststellende omgeving en de kinderen leren er 
meer zelfstand igheid en omgaan met  anderen.

Zoals Damien uit legt , is Aut ilux een provinciale dienst  d ie 
helpt  b ij de inschakeling van jongeren met  aut isme. Hij 
bestaat  uit  een mult id iscip linair team van logopedisten, 
leerkrachten, opvoeders, sociaal assistenten, specialisten 
in psychomotorische aandoeningen en psychologen. Deze 
begeleiden een veert ig tal kinderen tussen 6 en 20 . 1 % van 
de bevolking lijdt  aan een vorm van aut isme, een hand icap 
die niet  alt ijd  zichtbaar is. “We werken met  verschillende 
soorten groepen. Dat  gaat  van kinderen die vrij zelfstan-
dig zijn tot  kinderen die helemaal niets zelf  kunnen. Dat  
w il zeggen dat  ze niet  p raten, niet  zindelijk zijn. De doel-
stellingen van Aut ilux, dat  erkend is door het  agentschap 
voor een kwalitat ief  bestaan, het  ’Agence pour une Vie de 
Qualité (AViQ), is deze kinderen de mogelijkheid te geven 
om zo zelfstandig mogelijk te worden. Via allerlei technie-
ken moedigen we ze aan om banden te smeden. Zo kunnen 
de ouders ook even tot  rust  komen. Jaarlijks doen we een 
zest igtal act iviteiten met  de kinderen, zoals dit  boomklim-
parcours bijvoorbeeld. Daarnaast  b ieden we de kinderen 
ook het  hele jaar door pedagogische en sociale steun en 
ondersteuning bij de integrat ie.”

Gespecialiseerde
animatoren
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“ Ik word dubbel betaald : 

fi nancieel en emot ioneel.”



De weldaden van de natuur

“Wat  frisse lucht  scheppen” , deze uitdrukking zegt  ieder-
een veel. De nat uur werkt  inderdaad rustgevend, ontspan-
nend … dat  geldt  ook voor publieksgroepen d ie anders zijn. 
Zoals Éric stelt : “De natuur brengt  veel d ingen tot  bedaren, 
het  is een bron van welzijn, of  iemand nu geestelijk gehan-
d icapt , doof  of b lind  is … Op een dag kreeg een geestelijk 
gehandicapt  meisje een zenuwtoeval. Ik liet  de veer van 
een vogel over haar wang glijden en ze was meteen ont -
spannen. Sindsdien dragen de opvoedsters van het  cen-
t rum alt ijd een veer op hun badge, om pat iënten te kalme-
ren als een toeval dreigt  … als een veer geneesmiddelen of 
inspuit ingen kan vervangen, des te beter!”

‘Nature Pour tous’ kan bergen verzet ten en is niet  bang 
voor uitdag ingen: “Toen we voor het  eerst  in een cent rum 
kwamen waar zeer zwaar gehandicapte personen verblij-
ven, was er niemand van buiten meer geweest  in twaalf  
jaar t ijd! W ij geven er nu onze animat ie en maken samen 
jaarlijks een uit stap naar de bossen, met  een dert igtal be-
geleiders. Maar ik denk dat  de act iviteit  d ie mij de meeste 
middelen heeft  gevraagd, een afdaling in de grot ten met  
b linde mensen was. Ik heb zoveel moeten praten om ze uit  
te leggen waar ze moesten lopen of hun handen zet ten, 
dat  ik daarna twee lit er water heb moeten drinken! ( lacht ) .”

Verbeeld ing t roef

Het  is moeilijk uit  te leggen wat  ‘Nature Pour tous’ p re-
cies aanbiedt , want  de organisat ie kan zowat  alles waar-
maken in het  kader van haar doelstellingen. “Vaak vragen 

Eind juni 20 16 organiseerde ‘Nature 
Pour tous’ een natuuract iv iteit  in de 
GROTTEN VAN HOTTON, samen met  
een groep volwassenen die met  een 
geestelijke hand icap kampten. Dat  
was de gelegenheid  om te horen wat  
ze van Éric en zijn bende vonden.

Stéphanie Koch, opvoedster in een 
cent rum: “We werken nu al zeven 
jaar samen met  ‘Nature Pour tous’. 
We organiseren samen met  hen een 

act iviteit  per maand, gedurende zes 
maanden. De gasten kunnen zich wel 
of  niet  inschrijven voor de act iviteiten, 
zoals het  burlen van herten ’s avonds, 
padden, vogels, bomen … de gasten 
weten dat  ze veilig zijn bij het  team 
van ‘Nature Pour tous’, er ontstond 
een heuse vert rouwensrelat ie …” .

Dolorès, d ie in het  cent rum verb l ijf t : 
“Met  Éric is m ij nog nooit  iets ergs 
overkomen. In het  beg in was ik bang 

GROTTES DE HOTTON
chemin du Spéléo Club, 1

B-6990  Hot ton
+32 (0 )84 46 60  46

info@grot tesdehot ton.be

www.gro t tesdehot ton.be

Hot ton – B1
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leerkrachten mij een lijst  van de act iviteiten d ie w ij aan-
bieden. Als ik ze dan vertel dat  ik er geen heb, kijken ze 
verbaasd op. Moeten kiezen uit  een reeks voorstellen, daar 
doen w ij niet  aan mee. W ij b ieden act iviteiten aan waarin 
de verbeelding het  belangrijkste middel is en w illen dat  de 
volwassenen ook hun verbeelding aanspreken wanneer ze 
act iviteiten opzet ten. We begeleiden ze in deze aanpak als 
het  nodig is. Zo kunnen we bijvoorbeeld vert rekken van de 
natuur om de not ies van respect  te bespreken. We volgen 
ook meestal d rie pistes: de natuuranimat ies, de verbeel-
dingswereld en het  maatschappelijk denken.”

De verbeeld ing behoort  tot  de waarden van de vereni-
ging. Dit  maakt  alles mogelijk en de werkelijkheid wordt  
er sprookjesacht iger door, zonder al te dure middelen te 
moeten inzet ten. “ In de natuur vind ik niets buitengewoons 
uit , ik bedien mij van wat  ik rondom mij vind. Met  een stukje 
kleefpapier en wat  karton leg  ik de groep uit  dat  het  bos 
respect  verdient  en dat  je er enkel b innen kan met  een pas-
poort . Iedereen moet  dan een element  zoeken in de natuur 
om binnen te mogen. Het  materiaal dat  we gebruiken, b lijf t  
hetzelfde voor de verschillende groepen. Het  is ons betoog 
dat  we toesnijden op het  publiek. Alles is een kwest ie van 
aanpassing en goede w il. We kunnen eender wat  doen.”

Een wereldprimeur 

Onder de ideeën d ie in het  hoofd van deken Eric woeden, is 
één van de laatste d ie uitgevoerd werden een wereldprimeur 

in de grot ten. En daarna minder, want  
ik werd gerustgesteld. Ik had t ijd no-
dig om te wennen aan de plek. Ik ben 
vaak bang in het  donker, maar minder 
als Éric er b ij is.”

Roger, d ie in het  cent rum verb lijf t : 
“Mijn favoriete uit stap was het  burlen 
van de herten. Het  was erg indrukwek-
kend. Een uit stap met  ‘Nature Pour 
tous’ doorbreekt  de dagelijkse sleur, 
het  is een avontuur.”

d ie heel onlangs gepatenteerd  werd. Het  gaat  om de mo-
dellisering van vogels in drie dimensies en op ware groot -
te. Dit  concept  maakt  
animat ie mogelijk in 
workshops voor ieder-
een. “De vogels werden 
gevormd door kunste-
naars en elke kleur van 
het  d ier wordt  aange-
duid  in een andere be-
kleding. Zo wordt  het  
rood van het  roodborst -
je aangeduid met  een 
bekleding van bollet jes 
en het  w it  door st reep-
jes. Op deze manier kun-
nen blinden zich de vorm 
en de kleur van de vogel 
voorstellen. Bovendien 
hoort  b ij elk model ook 
het  geluid dat  het  d ier 
maakt . We w illen graag 
dat  onze animat ie ieder-
een iets b ijbrengt .”

NATURE POUR TOUS
Eric Dubois 
+32 (0 )4  250  95 98 
eric.dubois@natagora.be

www.nat agora.be
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 Onderhoud van een 
nat uurreservaat  door 
jongeren met  een 
geestelijke beperking

Nat uuruit stap met  Joëllet te Vogeluit st ap met  b linden


