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Doe mee met de Walk of Shame
Op 5 mei, de internationale Independent Living dag, lopen wij de Walk of Shame. Een
solidariteitsmars door Brussel. Doe met ons mee!
Nog steeds moeten er mensen met een beperking tegen hun keuze in instituten leven,
afgescheiden van de echte wereld. Nog steeds zijn er mensen met een beperking die
helemaal geen ondersteuning krijgen. Wij zijn solidair met hen!
Wij zijn solidair met onze broers en zussen uit Wallonië, waar er van zorgvernieuwing
nauwelijks sprake is. Wij zijn solidair met al die personen met een beperking in heel Europa
die getroffen worden door blinde besparingen.
Wat begon als een financiële crisis is in heel wat landen uitgemond in een regelrechte aanval
op onze rechten. Mogelijkheden op een onafhankelijk leven worden afgebroken en de
uitvoering van het VN Verdrag voor de rechten van personen met een beperking wordt
uitgesteld of zelfs terug gedraaid.
Deze schande moet stoppen! Geen besparingen meer op de kap van mensen met een
beperking. Breng samen met Onafhankelijk Leven vzw deze boodschap naar de Europese
Commissie, in het hart van Europa.
De Walk of Shame is het Belgische onderdeel van de internationale campagne ‘Stop
Disability Cuts’ www.stopdisabilitycuts.eu van ENIL (European Network on Independent
Living).
Onafhankelijk Leven vzw nodigt alle mensen met een beperking, hun verenigingen,
bondgenoten en sympathisanten uit, om mee te lopen. We nodigen ook
Europarlementsleden en andere beleidsmakers uit om met ons in dialoog te gaan tijdens
deze solidariteitswandeling.
We rekenen op jou! Neem zo veel mogelijk vrienden en kennissen mee. Je kan je ook
aanmelden en anderen uitnodigen via Facebook:
https://www.facebook.com/events/245386492312630/
Praktisch:
11 uur: We verzamelen aan het Jubelpark / Parc du Cinquantenaire aan de ingang via de
Blijde Inkomstlaan / Avenue de la Joyeuse Entrée
11.30 – 12.30: We lopen de Walk of Shame en laten onze stemmen klinken tot in het hart
van Europa
12.30 – 13.30: Solidariteitspicknick in het Jubelpark. Breng je boterhammetjes mee!
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Extra aanbod voor belangstellenden (Engelstalig):
14.00 – 14.30: ENIL Press Conference ‘Stop Disability Cuts’ in the European Economic and
Social Committee (location tbc). For info & registration email to vanessa@enil.eu

Hoe kom ik naar de Walk of Shame?
Met de auto:
Aan ingang van het Jubelpark ter hoogte van de Blijde Inkomstlaan / Avenue de la Joyeuse
Entrée zijn er enkele parkeerplaatsen. Je kan er ook makkelijk even stilstaan om iemand te
laten uitstappen.
Met het openbaar vervoer:
De Metro Maelbeek is rolstoeltoegankelijk en ligt op 700 m van de ingang van het Jubelpark.
Je dient wel een dag van tevoren te verwittigen dat je komt en dan zal iemand van de metro
jou begeleiden van je startpunt (bijvoorbeeld Brussel Centraal station of Noord station) tot
aan Maelbeek.
http://www.stib-mivb.be/PMR_PBM.html?l=nl
Via de MIVB (de Brusselse vervoersmaatschappij) kan je ook beroep doen op een Gratis Taxi
dienst:
Je moet hiervoor wel erkend zijn als persoon met een beperking door de FOD, hier kan je
reserveren en informatie vinden, http://www.stib-mivb.be/taxibus.html?l=nl
Taxi:
Taxi verts ( http://www.taxisverts.be/nl/brussel-taxi-particulieren/#beperkte-mobiliteit ) is
een Brusselse taxi maatschappij die een aantal aangepaste taxi’s heeft voor het vervoer van
personen met een beperking. Zij rijden aan gewoon taxi tarief, reserveren kan hier de dag
zelf tot een kwartier voor vertrek (afhankelijk van drukte) via 02/349.49.49

Contactpersoon voor praktische vragen: Mathias Van Hove - 0471/71.51.97 –
mathias@onafhankelijkleven.be
Contactpersoon voor Pers en inhoudelijke vragen: Peter Lambreghts - +32 475/87.71.29 –
peter@onafhankelijkleven.be
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