VZW MARJAN

Voor personen met een handicap

Wij ijveren voor gelijke rechten
& Kwaliteit van bestaan
INFORMATIE OVER ALGEMENE WERKING EN SPORTWERKING
Voorzitter Leon Verelst - Merodestraat 51, 2570 Duffel
 tel. 015 31 27 85  gsm 0476 41 66 06
 leon.marjan@belgacom.net  leon.verelst@vzwmarjan.be

www.vzwmarjan.be

VZW MARJAN ONDERSTEUNT PERSONEN MET EEN HANDICAP
EN DIT IN DE RUIMST MOGELIJKE ZIN. DE DOELSTELLING IS OM
AAN ONZE DOELGROEP KWALITEIT VAN BESTAAN TE BIEDEN.

VZW MARJAN KAN UW HULP
STEEDS GEBRUIKEN!

OM DIT TE BEREIKEN OF IN STAND TE HOUDEN
DOET VZW MARJAN AAN:
•
Belangenverdediging
•
Beleidsbeïnvloeding
•
Sensibilisatie
•
Sociaal netwerkvorming


Wij hebben contacten met zowel de Vlaamse, Federale
en Europese overheden, als ook met diverse buitenlandse organisaties.


Vzw Marjan is een dienstverlenende vereniging, erkend
door verschillende gemeenten en het provinciebestuur
Antwerpen. De leden vormen een denktank waarin de
noden worden opgespeurd en verwerkt. Onze groep
telt een 30-tal medewerkers die vertegenwoordiger
en/of bestuurder zijn bij diverse organisaties, zoals
GRIP vzw, CM, INCLUSIE VLAANDEREN, KVG, VFG,
INTEGRALE JEUGDHULP en in MEERDERE WELZIJNS-,
ADVIES- en GEBRUIKERSRADEN.

www.vzwmarjan.be

WIJ HEBBEN VERWEZENLIJKT:
•
Mede-initiatiefnemer tot oprichting ROG in
Vlaanderen.
•
Initiatief tot oprichting semi-internaat en dagcentrum De Maretak in Duffel, dagcentrum Den
Brand te Lier en kortverblijf Willekom Mechelen.
•
Invoering cat.V integratie tegemoetkoming (jaarlijks +/-9.000.000 euro meer voor de betrokken
personen in België).
•
In meer dan 50 Vlaamse gemeenten zijn op voorbehouden parkeerplaatsen extra borden geplaatst
met: “Neemt u mijn plaats, neem dan ook mijn
handicap”, en in haast alle Vlaamse gemeenten de
voorbehouden plaatsen ge-blauw-d.
•
Personen met een zware beperking moeten niet
meer naar de controlearts.
•
Door onze tussenkomsten bij de overheid,
meestal bij de kabinetten van de Vlaamse Minister
van Welzijn en de Ministers-presidenten, hebben
wij extra budgetten verkregen tot afbouw van de
wachtlijsten.
•
Mede in kaart brengen van de noden en ondersteuning die personen met een handicap nodig
hebben.
•
Verkregen dat mutualiteiten voor onze doelgroep
extra tussenkomsten geven voor niet-schoolgaanden en voor opvang in kortverblijven en
semi-internaten.
•
Tussenkomst voor hoorapparaten en rooming-in
•
Bekomen dat sociale tarieven gas en elektriciteit
het goedkoopst zijn bij alle maatschappijen.
•
Vrijstelling saneringsbijdrage water.
•
VAPH Tussenkomst ruimer, ook voor personen
die toch nog wat mobiel zijn.

Voelt u zich geroepen om mee te werken,
neem contact met ons op of steun ons financieel op
rekening BE32 8804 9196 0102 van vzw Marjan.
•
•
•
•
•

Vzw Marjan is erkend als dienstverlenende organisatie door de provincie Antwerpen en verscheidene
gemeenten.




PIJLERS DAARVOOR ZIJN:
•
Sociaal netwerking
•
Recht op zelfgekozen “relatie”
= niet opgedrongen
•
Meer waarneming in voorzieningen
•
Persoonsgebonden budget



Vzw Marjan, Merodestraat 51 te 2570 Duffel
Ondernemingsnummer: 0474 553 494
Oprichting op 7 februari 2001
Identificatienummer 7127/2001
Publicatie in het Belgisch Staatsblad
van 26 april 2001

VZW MARJAN STAAT VOOR:
MEER AANDACHT RICHTEN
JEGENS ANDERE NAASTEN.

De vereniging heeft tot doel, enerzijds het informeren
van personen met een handicap en anderzijds het
nemen van initiatieven met het oog op de ondersteuning en de verbetering van de situatie van voornoemde
personen.

Wij doen verder aan beleidsbeïnvloeding, belangenverdediging en sensibilisatie. Kwaliteit van bestaan en
gelijke rechten zijn onze doelen. De bestuurders van
vzw Marjan vormen een denktank en zijn vertegenwoordigers in tal van raden en verenigingen, om onze
doelstellingen uit te dragen.
OP VRAGEN VAN PERSONEN MET EEN BEPERKING,
BIEDT VZW MARJAN OOK ACTIVITEITEN AAN:
•
G-zwemmen 2 x per maand in Zwem.Com te Duffel
•
Activiteitenatelier: knutselen, boetseren,…enzovoort:
maandelijks in Bibliotheek te Duffel
•
OCR = openbare computerrruimte: laagdrempelige
lessen 2x per week in Bibliotheek te Duffel
•
Line-Dance: elke week in school ’t Kompas te Duffel
•
Rolstoeldansen: elke week in sporthal Rooienberg
te Duffel
Deze activiteiten staan open voor deelnemers uit de ruime
regio, ook uit instellingen.


De bestuurders van vzw Marjan doen hun vergaderingen en verplaatsingen gratis. Echter de verzekeringen
en de activiteiten kosten geld, bijvoorbeeld huur zalen
en vrijwilligersvergoedingen voor de lesgevers.
CONTACTPERSONEN:
Algemene info / G-Zwemmen / Line-Dance:
Voorzitter Leon Verelst: 0476 41 66 06
Rolstoeldansen
François Gauthier: 0472 73 86 38
Activiteitenatelier
Anne Van Dievel: 0472 47 40 96
OCR
Koen De Paepe: 0483 68 30 82

