
Sluit je ogen en beeld je in: het is zondagmorgen, je 
wordt wakker, klaar om naar de Chiro te gaan maar 
... het blijft pikdonker.  Hoe kleed jij je aan?  Hoe ga je 
naar de Chiro?  Zul jij een goeie tikker zijn tijdens het 
openingsspel?  En op bivak, zou dat lukken?

Een bril of lenzen zijn voor veel kinderen en jongeren 
de normaalste zaak van de wereld.  Maar als zelfs 
een bril of lenzen het zicht niet kunnen verbeteren, 
dan spreken we van een visuele handicap.  Sommige 
kinderen zien heel weinig, andere zijn dan weer 
blind.

CONCRETE TIPS 
✚✚ Let op de manier waarop je communiceert. 

✚➜ Als je iets wilt zeggen tegen iemand die niet 
of slecht ziet, kun je best eerst je naam zeggen 
en de persoon aanraken.
✚➜ Spreek in de richting van de persoon met 

visuele handicap.
✚✚ Geef alles in het lokaal een vaste plaats zodat 

iemand die niet of slecht ziet de dingen 
zelfstandig kan terugvinden.  Geef die persoon 
ook de tijd om een nieuwe omgeving te leren 
kennen.

✚✚ Beschrijf regelmatig wat er gebeurt.

✚✚ Als kinderen die niet of slecht zien vragen stellen 
over wat er in de omgeving gebeurt, probeer die 
dan zo precies mogelijk te beantwoorden.

✚✚ Heb aandacht voor trapjes, deuren, schakelaars 
enz.

✚✚ Probeer in de mate van het mogelijke 
geluidssignalen te gebruiken in plaats van 
lichtsignalen.

✚✚ Oudere leden met een visuele handicap kun je 
gerust zelf vragen hoe ze begeleid willen worden.
✚➜ Bespreek met de ouders hoe jullie ervoor 

kunnen zorgen dat hun blind of slechtziend 
kind zich thuis voelt in de Chiro.
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TIJDENS DE CHIRONAMIDDAG
Zonder dat je het beseft, duiken er in jullie Chironamiddag 
drempels op die het voor kinderen en jongeren met een visuele 
handicap minder evident maken om mee te spelen.  Als je met 
de onderstaande dingen rekening houdt, zijn jullie wel al een 
heel eind goed op weg.  Anderzijds kan het geen kwaad dat 
jullie af en toe spelletjes spelen waarbij blinde of slechtziende 
kinderen benadeeld worden in hun winstkansen.  Leg hen op 
voorhand en apart het spel uit.  Misschien hebben ze zelf een 
idee hoe ze via een subtiele afspraak het spel gewoon kunnen 
meespelen.

DOEL 
Jaro is blind.  Maar hij is wel de beste kok van de hele 
rakwigroep.  Koken is z’n hobby geworden omdat 
hij zich zo kan toeleggen op het ontwikkelen van z’n 
andere zintuigen.  De leiding zorgt er dan ook voor 
dat er voldoende afwisseling is in de opdrachten en 
spelletjes zodat ook Jaro z’n talenten kan laten zien.

INKLEDING 
Als jullie pictionary spelen, zorgen jullie ervoor dat 
jullie heel felle kleuren gebruiken.  Zo kan Svenja die 
slecht ziet ook meedoen.

TERREIN 
Wanneer de leiding van Celine het kampterrein 
gaat bezoeken, hebben ze direct aandacht voor de 
omgeving van de kampplaats.  Celine ziet immers 
niet goed en om ervoor te zorgen dat iedereen 
gewoon kan meespelen, gaan ze altijd op zoek naar 
een bos waar er niet te veel dood hout ligt of lage 
struiken staan.  De bomen kan ze wel ontwijken 
maar braamdoornen vindt iedereen vervelend.

SPELREGELS 
De leiding van Hanne merkte dat de andere 
speelclubbers zich moeilijk kunnen inleven in haar 
situatie.  Ze spelen daarom een spel waarbij iedereen 
geblinddoekt is.  Zo hebben de andere leden dat zelf 
ook eens kunnen ervaren en tonen ze meer begrip.

AANPASSEN 
Ezra ziet nog maar voor twintig procent uit haar ene 
oog, uit het andere ziet ze niet meer.  Als je de keti’s 
bezig ziet, zou je niet zeggen dat Ezra een visuele 
beperking heeft.  Alleen tijdens de nachtdropping op 
het kerstfeestje was ze serieus op haar ongemak.  De 
leiding voelde zich achteraf wel een beetje schuldig 
omdat ze daar geen rekening mee gehouden had.

MEER INFO?
SPELENSITE.BE 
Op deze website vind je veel informatie over hoe je 
spelen op maat van blinde en slechtziende kinderen 
maakt.

JEUGDWERKVOORALLEN.BE 
Informatie, vorming en spelen in verband met 
kinderen en jongeren met een beperking.  Je vindt 
er ook een brochure over (omgaan met) 
leiding met een beperking.

BRAILLELIGA.BE 
Bij de Brailleliga kun je terecht met 
vragen over visuele handicaps.

BLINDENZORGLICHTENLIEFDE.BE 
Blindenzorg Licht en Liefde is een 
organisatie met expertise op het vlak 
van visuele handicaps.

AANSPREEKPUNT DIVERSITEIT  
VAN CHIROJEUGD VLAANDEREN 
Ook bij het e-loket van de Chiro kun je terecht met je 
vragen.  Ze komen aan bij de diversiteitsmedewerker 
of de commissie Diversiteit, die ze zo snel mogelijk 
beantwoorden.  Te vinden via chiro.be/eloket of 
diversiteit@chiro.be.


