
Inclusion Europe: ‘iedereen heeft het recht om mee te doen in de samenleving 

Ik reisde met Lian  vorige maand af naar Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, 

voor het internationale congres van Inclusion Europe. Ik was als 

ervaringsdeskundige mee met mijn collega Lian van de LFB, de landelijke 

belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking.  

We zijn vertegenwoordigers voor de LFB en zijn ook lid van het platform Inclusion 
Europe. Zij  maken zich sterk voor mensen met een beperking binnen Europa. 
Doel is om te voor zorgen voor een inclusieve samenleving. 
Zo dat iedereen mee kan doen. 
 
‘Het congres ging over wat meedoen in de samenleving betekent’ Vooral in de 
Oostbloklanden hebben mensen met een verstandelijke beperking nauwelijks enige 
inspraak in hun leven. Zo ontmoette ik een vrouw uit Roemenië, Elisabeta 
Moldovan, die tijdens haar verblijf in een Roemeense instituut zeer slecht 
behandeld is. Ze is met een vriend de instituut uit gekomen en heeft toen letterlijk 
op straat moeten zwerven. Want in die landen is het vaak nog zo dat er naast de 
instituten niets geregeld is voor mensen met een beperking. Het was een heel 
treurig verhaal maar ook wel mooi, want nu is Elisabeta een rol model van Inclusion 
Europe. Dat is wel heel knap als je uit zo’n slechte situatie komt vind ik. Als ik naar 
mezelf  kijk ben ik gelukkig met een baan bij de LFB waardoor ik bijvoorbeeld voor 
Vilans en de academische werkplaats van het AWVB kan werken. Terwijl Elisabeta 
van 70 euro in de maand moet rondkomen.’ 
Ze heeft een mooi getekend boekje gemaakt over haar leven wat ze heeft mee 
gemaakt. 
Het boekje kost 10 euro en het is echt de moeite waard. 
Het was een heel bijzonder mooie ervaring om bij het congres van Inclusion europe 
te zijn. 
Wat mij op viel is dat we nog een lange weg hebben te gaan om te werken aan een 
inclusieve samenleving. 
Al zijn er wel mooie voorbeelden van zoals Ervaringsdeskundige inzet in Nederland. 
Wij als LFB zijn dan wel een voorloper er van. 
Ik ben mij van bewust dat we elkaar daarin kunnen versterken. 
 
Wil je meer weten of lezen kijk op onze facebook LFB Goes Sterkplaats. 
Daar staan onze verslagen op met foto’s. 
Ik heb 4 vloggen gemaakt waar in ik mijn ervaringen vertel. 
Dit was mijn verslag Mireille de Beer  
 
 

 


