
 

Verslag kinderparlement: dinsdag 18 februari  2020. 

 

1. Aanwezig:  Mia  Van Mol(4A), Féline Declerck (4B), Mats Van Tichelen  (4C), Maya Aljbura 

(5A), Maxine Dieltiëns (5B),  Rosalie  Kellens (5C), Rosalie Huys  (6A) , Margot Goethals (6B), 

Jack  Geysen(6C) 

 

2. Bespreken vorig verslag:  

Hopelijk heeft iedereen even de tijd gekregen om het verslag voor te brengen. 

Extra briefjes voor voorstellen kunnen op het secretariaat gevraagd worden. Gelieve de 

briefjes enkele dagen voor onze bijeenkomst in het bakje van juf Annick of juf Greet te 

leggen. Vergeet je klas niet te noteren! 

 

3. Het kinderparlement van 18/2 stond helemaal in het teken van de “warmste week” 

              Opbrengst warmste week: € 1015,22  

 Lesley van VEPES ( een organisatie om blinde mensen te ondersteunen)  

            vond het zo’ n mooi bedrag en stond er op om ons persoonlijk te komen  

            bedanken. 

 We ontvangen Lesley , een blinde meneer met zijn blindgeleide hond “ Pablo” en              

hun 2  ziende begeleiders. 

 Ze vertellen ons dat ze ontzettend blij zijn met de centjes en dat ze alles bij elkaar 

 door de warmste week iets meer dan 3000 euro hebben verzameld. 

 - Leerlingen vertellen over hun actie op school en hoe ze tot het idee gekomen zijn 

   om cake te verkopen. Ook over de taakverdeling en het vlot verloop van de actie. 

 - Daarna vertellen de mensen van Vepes over wat er zoal zal gedaan worden met de  

  centjes. 

   o.a. audiodiscriptie verder zetten ( niet zo veel want is echt wel heel duur ) maar         

ook  het organiseren van een toneelvoorstelling voor blinden met hun familie               

( speciaal gemaakt voor de blinde mensen met audiodiscriptie) ;keukenmateriaal         

om blinde mensen te helpen met koken zoals sprekende maatbeker, sprekende           

microgolfoven; uitstap organiseren voor blinde mensen en de bus bekostigen zodat     

de mensen minder moeten betalen voor de uitstap , ze willen ook iets doen voor         

blinde kinderen want er is nog maar weinig voor momenteel ( eventueel ook                 

toneelvoorstelling).  

 

Alle leerlingen (vaste + reserve) krijgen een welverdiende beloning voor hun inzet. 

 

Daarna hebben we het ook nog gehad over de doos met dopjes in refter. Ze 

vertellen dat het echt wel de moeite waard is om veel doppen te verzamelen. Het 

geld gaat echt naar de opleiding van de honden voor blinde mensen. 

Warme oproep aan iedereen : verzamel dopjes en leg ze in de ton in de refter. 

 

 



Pablo : blindgeleide hond  

Dan kregen we nog info over de hond. 

De hond wordt vooraf opgeleid om te helpen ( als hij aan het “werken” is en zijn 

halsband aan heeft , mag je hem niet aanraken want dan is hij afgeleid, als de 

halsband uit is, mag het wel.)  

De hond helpt bij het oversteken ,deur opendoen, lege zitplaats zoeken, 

wegenwerken zien, blijft staan bij objecten … ( nadeel: kan niet lezen en ziet ook 

niet groen/rood , gaat af op gehoor en wat hij ziet) 

Witte stok. 

Je voelt wel hindernissen , maar een blindgeleide hond wel beter. 

 

Ten slotte kwam er nog een hele interessante vraag : 

Tegenwoordig rijden er meer en meer elektrische fietsen, auto’s, moto’s … die je 

veel slechter kan horen aankomen , is dat moeilijker voor jullie ? 

Zeer terechte opmerking , blinde mensen zijn veel meer aangewezen op hun gehoor 

en dus is dat voor hen een bijkomende moeilijkheid.  

 

Daarom … je mag altijd blinde mensen helpen , ze vinden dat heus wel fijn. Veel 

mensen durven dat soms niet maar het kan voor hen echt een verschil maken. 

 

Tenslotte mochten we Pablo nog aaien en maakten we nog foto’s die jullie allemaal 

kunnen bewonderen op de website van onze school.  

Dit was een unieke ervaring. 

 

 

 

  

Hartelijk dank voor de aandacht die jullie hadden bij de komst van Lesley. Jullie waren één en al oor 

voor hun verhaal.  We weten nu met zekerheid dat onze centjes heel goed gebuikt zullen worden. 

Dankjewel allemaal om te helpen bij deze actie. Dit gaan jullie nooit vergeten. 

 

We verwachten jullie terug op dinsdag 24 maart 2020 om 12.05 in de klas van juf Annick ( 5A)  

 

Verslag: Juf Greet 

 

 

    

     


