Helpdesk
Hét aanspreekpunt voor al uw vragen!
Als onafhankelijke organisatie hebben wij de mogelijkheid
problemen aan te kaarten bij gemeente (zorgloket en
gemeentebestuur), gemeenteraad en politiek daar wij goed op
de hoogte zijn van beleidsontwikkelingen en – uitvoering.
Sponsoring & Donaties
Een groep van ervaringsdeskundigen zorgt o.a. voor
schoolvoorlichting, advisering etc. Allemaal vrijwillig, niemand
wordt betaald! Dit betekent niet dat er geen kosten zijn. Zonder
donaties en sponsoring kunnen wij niet leven. Wij zijn daarom
erg blij met de giften en donaties van verschillende bedrijven en
particulieren! Ook úw mogelijke ondersteuning stellen wij zeer
op prijs. Sponsor worden? Graag!
Contact adres
St. Gehandicaptenraad Hengelo
Nico Maasstraat 58
7555 LT Hengelo
E-mail: info@grhengelo.nl
Internet: www.grhengelo.nl
M. 06 - 3648 2697
Bank (IBAN) NL12 RABO 0110 9691 97
KvK nr. 06087283

ANBI Verklaring:
Onze stichting heeft een ANBI status, ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling.
Door deze status zijn uw giften aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Gehandicaptenraad Hengelo
Samen sterk!
Bent u gehandicapt, chronisch ziek of wordt u ouder en kunt u
het niet allemaal meer zelf aan?
De gehandicaptenraad Hengelo komt voor u op en behartigt
uw belangen op lokaal niveau.
Dit doen wij onder andere door:

• het geven van informatie, hulp en advies
• het geven van voorlichting op basisscholen
• het signaleren van knelpunten over toegankelijkheid
• het onderhouden van contacten met lokale organisaties
• advisering WMO adviesraad
• het bevorderen van de integratie tussen mensen met en
zonder beperking

• het voeren van overleg met de gemeente en raadsleden
etc.

Waarom?
De gehandicaptenraad Hengelo vindt, dat iedereen zo zelfstandig
mogelijk moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Voor
mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte is dat
niet zo vanzelfsprekend. Daarom behartigen wij de collectieve
belangen van deze mensen, in Hengelo.

Hoe?
Wij werken intensief samen met diverse betrokken partijen,
geven gevraagd en ongevraagd advies en werken aan
bewustwording, bijvoorbeeld door interactieve voorlichting.
Door het inzetten van vakkennis en ervaringsdeskundigheid
willen wij resultaatgericht werken.
De belangrijkste doelen in samenwerkingen zijn de
afstemmingen van voorzieningen op elkaar en het zorgen voor
een toegankelijke gemeente.
Organisatiestructuur
De Gehandicaptenraad Hengelo bestaat uit een dagelijks- en
algemeen bestuur met een aantal werkgroepen. De leden voelen
zich allen sterk betrokken bij de doelgroep en een ieder vervult
de werkzaamheden op een geheel vrijwillige basis.
Om de continuïteit te waarborgen zoeken wij vrijwilligers, welke
net zoals wij, zijn gedreven en zich betrokken voelen bij
maatschappelijke belangen/discussies.
Voorlichting scholen
De werkgroep voorlichting leert de jeugd op een speelse,
educatieve en informatieve manier, wat het betekent om met
een beperking te leven. Zo krijgen kinderen inzicht in het leven
met een beperking en maakt weerstand plaats voor begrip.

