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Introductie 
Oprichting Alehoppa vzw – 26 december 2018 

 

Op 26 december 2018 zag de vzw Alehoppa het licht via de statutaire oprichting 

(bijlage 1). 

 

“Alehoppa droomt van een voor iedereen toegankelijke samenleving…“ 

In een voor iedereen toegankelijke samenleving kan iedereen dezelfde voorzieningen 

gebruiken. Op gelijke voet nemen personen met en zonder handicap het openbaar 

vervoer, doen ze aan fitness, gaan ze naar het theater, gaan ze naar school, zijn ze 

collega’s. 

 

“Alehoppa droomt van toegankelijk onderwijs” 

De motor van die toegankelijke samenleving is toegankelijk onderwijs: een school 

waarin niemand wordt uitgesloten, waar elk kind met of zonder een motorisch 

beperking welkom is. Dit is een belangrijke etappe op de weg naar een samenleving 

waarin niemand wordt buiten gesloten en iedereen welkom is. 

 

In toegankelijk onderwijs richten gewone scholen hun infrastructuur, hun methodes, en 

lesmateriaal én hun personeelsbeleid op álle kinderen. Dus ook op andersmobiele 

kinderen. 

 

“Alehoppa bouwt mee aan de realisatie van deze dromen…” 

Vandaag kunnen nog te veel scholen geen of een te beperkt toegankelijk schoolgebouw 

voorzien voor kinderen met een motorische beperking. Hiervoor zijn vaak aanpassingen 

nodig: een lift, aangepast klasmeubilair, aangepaste kapstokjes, drempels overbruggen, 

… Daarbij wil vzw Alehoppa helpen en zo bouwen aan de realisatie van deze dromen. 

Met financiële steun, maar ook door praktische ervaringen over het aanpassen van de 

school uit te wisselen, of door het uitlenen van hulpmiddelen. 

 

Want een toegankelijke samenleving maken we samen ! 
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• (Laten) analyseren van optimale mogelijkheden om (school)gebouwen maximaal 

toegankelijk te maken voor andersmobiele kinderen. 

• Ter beschikking stellen van hulpmiddelen om (school)gebouwen maximaal 

toegankelijk te maken voor andersmobiele kinderen 

• Behoefteanalyse, aankoop, organisatie en beheer van allerhande hulpmiddelen 

voor de realisatie de doelstellingen van de vzw 

• Het faciliteren van contacten tussen enerzijds personen op zoek naar gepaste 

hulpmiddelen voor kinderen met motorische beperkingen en anderzijds personen 

die deze hulpmiddelen niet langer nodig hebben en ter beschikking stellen. 

• Het opzetten en beheren van een ondersteunings-pool van mensen die zich 

willen  inzetten voor het doel van de vzw 

• Het opzetten van een netwerk voor informatie- en ervaringsuitwisseling tussen 

kinderen met een motorische beperking en hun naasten in de verschillende 

regio’s in Vlaanderen 

• Het organiseren van activiteiten om financiële ondersteuning te vinden voor de 

realisatie van het doel van de vzw. 

• Uitwerken, indienen en desgevallend beheren van projecten die bijdragen aan de 

realisatie van het doel van de vzw. 

• Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of 

onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van 

bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van 

wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen 

worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. 

 

 

 

 

 

 

CONCRETE ACTIVITEITEN. 
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Tijdslijn 2019 
 

 

Na de statutaire oprichting vindt de eerste bijeenkomst plaats van de Algemene 

Vergadering en aanvullend deze van de Raad van Bestuur op 5 januari 2019. Tijdens deze 

bijeenkomsten worden onder de leden van de Algemene Vergadering en de bestuurders 

de afspraken gemaakt voor de praktische werking in 2019. Ook de eerste brainstorming 

omtrent mogelijke activiteiten vindt plaats.  

De vzw Alehoppa vindt al snel inspirerende voorbeelden… 

  
 

In januari 2019 werkt de vzw intensief aan de uitbouw van de website, als uithangbord 

voor de activiteiten van de vzw. Op 18 januari gaat de website dan ook ‘live’ via de url: 

www.alehoppa.be 

 

 

 

 

 

 

 

JANUARI 2019 

http://www.alehoppa.be/
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Alehoppa heeft een professioneel logo nodig dat eveneens de missie en visie van de vzw 

symboliseert. Graphic Designer Ben Nijs creëerde het mooie logo voor de vzw.  

 

 
 

Alehoppa verkent verder de wereld van de initiatieven omtrent toegankelijkheid, alsook 

de moeilijkheden die hiermee nog al te vaak gepaard gaan. Mogelijke partners worden 

geïdentificeerd. Het gaat onder andere om: 

• Spierziekten Vlaanderen 

• Prinses Beatrix Spierfonds 

• De Genereuzen 

• De Vlaamse Kinderliga vzw 

• Ouders voor inclusie 

• Artmuze: sterker worden in je eigen ritme 

• To Walk Again 

• De Ouders: verbindt ouders van kinderen met een beperking 

• Little Stars vzw 

FEBRUARI - MAART 2019 
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• Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind 

• Oranje vzw: onbeperkt samenleven 

• Inter Vlaanderen: tussen mens en omgeving 

 

Verder stelde Alehoppa vast dat er reeds heel wat goede voorbeelden en initiatieven 

bestaan die werken aan een meer toegankelijke samenleving. Bijvoorbeeld: 

“Speciale rolstoel maakt Kalmthoutse Heide 
toegankelijker 

De Kalmthoutse Heide is een beschermd natuurgebied in de Noorderkempen dat bij 

momenten enorme aantallen bezoekers trekt. Alleen zijn daar amper 

rolstoelgebruikers bij, want de zanderige paden van het heidegebied zijn daar niet 

zo geschikt voor. Maar daar is nu 

een oplossing voor…” 

http://www.grenspark.be/minder-

mobiel 

 

 

 

In april 2019 krijgt de vzw haar eerste substantiële financiële injectie. Het 

consultancykantoor ‘TwInsight’, dat professioneel advies biedt aan bedrijven met de 

nadruk op toekomstgericht ondernemen, besloot om een deel van haar opbrengsten  aan 

Alehoppa te schenken.  

 

 
 

APRIL 2019 

http://www.grenspark.be/minder-mobiel
http://www.grenspark.be/minder-mobiel
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Verder werd er in april 2019 door de vzw het dossier voorbereid om door de Koning 

Boudewijnstichting als officieel goed doel te worden goedgekeurd. Op 27 april 2019 was 

het dan zover, Alehoppa werd na een evaluatie door de Koning Boudewijnstichting 

opgenomen in de lijst met de officiële goede doelen. Meer info op: www.goededoelen.be 

 

 
 

 

 

Gegeven de erkenning als goed doel in 2019 wordt in mei 2019 de tweede Raad van 

Bestuur georganiseerd. Op de agenda staan de bespreking van het budget plan en de 

planning van de eerste grote fundraising activiteit: de start-to-golf in juni 2019 

 

Vives, in samenwerking met de service club “Fifty-one” van Knokke-Heist, stellen via het 

‘Go-baby-go’ project 5 electrische auto’tjes voor kinderen ter beschikking. Met dit project 

zet Vives zich in voor het vergroten van de participatie van kinderen met een motorische 

beperking door de 5 electrische speelgoedwagentjes aan te passen aan de individuele 

noden van deze kinderen. Dankzij deze aanpassingen kan ook elk kind met een 

mobiliteitsbeperking de wereld verkennen en exploreren. Fifty-One club Knokke-

Heist financierde dit mooie project via sponsoring. 

 

MEI 2019 

http://www.goededoelen.be/
http://www.vives.be/nl/zorglab/gobabygo
https://www.vives.be/nl/nieuws/serviceclub-fifty-one-knokke-heist-schenkt-vijf-aangepaste-speelgoedwagentjes-aan-kinderen
http://www.fiftyoneknokkeheist.be/
http://www.fiftyoneknokkeheist.be/
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Ook sponsor acties ten voordele van Alehoppa 

beginnen opgestart te worden in mei 2019. Een 

vriendengroep liep de 20 km van Brussel en 

sponsorden met eigen bijdragen de vzw.  

 

 

 

 

Alehoppa werkt eveneens constructief mee binnen het beheerscomité van het in mei 

2019 opgerichte onderzoeksfonds ‘KAN-Go’ aan 

de KU Leuven. Op 2 mei 2019 vond de officiële 

inhuldiging plaats in het bijzijn van prof. Dr. N. 

Goemans en Rector L. Sels. Dit fonds ondersteunt 

het wetenschappelijk onderzoek naar Duchenne 

spierdystrofie en Spinale Musculaire Atrofie 

(SMA) bij kinderen en adolescenten. VZW 

Alehoppa is eveneens vertegenwoordigd in het 

beheerscomité van dit fonds. 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 15 juni was een bijzondere dag voor de 

vzw. Niet alleen vond dan de start-to-golf 

activiteit plaats, ook het immer bekende Radio-

2 programma ‘De Zoete Inval’ speelde ten 

voordele van Alehoppa. Een panel van drie 

bekende Vlamingen en Luc Appermont zamelde 

op de nationale radio op die manier 900 euro in voor de vzw! 

 

JUNI 2019 
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Op 15 juni vond dan ook de fundraising 

activiteit ‘start-to-golf’ plaats met als locatie 

de Wase Golf in Sint-Gillis-Waas. Met meer 

dan 50 startende golfers en familie werd het 

een zonovergoten BBQ en namiddag. 

 

 

 

Omdat we ook op meer en meer sympathysanten konden rekenen in Franstalig België 

zorgde de vzw er voor dat basisinformatie op de website eveneens in het Frans 

beschikbaar is. Bovendien werden we dan ook erkend door de Franstalige tegenhanger 

van ‘Goede Doelen Koning Boudewijnstichting’: ‘Bonnes Causes.be’. 

Ook de registratie voor ‘de Warmste Week 2019’ van Studio Brussel kon worden afgerond 

in augustus 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULI-AUGUSTUS 2019 
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De acties voor de Warmste Week begonnen voor Alehoppa al in september. Group De 

Brabandere loopt tijdens “Laat Mie Moar Lopen – Stratenloop Veurne” een dikke 2000 

euro bijeen ten voordele van Alehoppa vzw voor het verhogen van de toegankelijkheid 

van scholen voor andersmobiele kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Warmste Week 2019 van Studio 

Brussel wordt op gang getrapt. Ook 

voor Alehoppa worden talrijke 

initiatieven en acties in de steigers 

gezet. De inschrijvingen voor de 

Warmathons van december 2019 

worden eveneens opgestart. Alehoppa 

maakt zeer actief publiciteit bij talrijke 

doelgroepen om ten voordele van Alehoppa deel te 

nemen aan deze Warmathons. 

 

Ook wordt de ‘snoepactie’ op gang getrapt en 

worden sympathisanten aangemoedigd om 

snoepzakjes te verkopen op het werk, in de buurt, 

sportclub, vrienden, familie, … 

SEPTEMBER 2019 

OKTOBER 2019 

https://www.facebook.com/debrabanderewegenbouw/?fref=mentions
https://www.facebook.com/debrabanderewegenbouw/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Laat-Mie-Moar-Lopen-Stratenloop-Veurne-110100289327539/?fref=mentions
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De activiteiten van oktober waren niet beperkt tot de Warmste Week. Zo nodigden Lies 

en David nodigden hun vrienden uit voor een feest ter gelegenheid van hun 

huwelijksverjaardag en schonken de gulle bijdrage van alle genodigden aan vzw 

Alehoppa. Deze ‘gulle weldoeners’ zorgen samen voor een bijdrage van 2500 euro ten 

voordele van het project lift@SLOS. 

 

 

 

In november vond de derde Raad van Bestuur plaats. De agendapunten hadden 

voornamelijk betrekking op de stand van zaken van de reeds geplande acties/activiteiten 

in het kader van de Warmste Week, de voorbereiding van andere activiteiten in 

december 2019 alsook de vraag voor ondersteuning voor een lift in een school in Sint-

Niklaas. 

 

In het kader van het project Lift@SLOS dat de vzw opgezet heeft, werden op basis van 

adviezen van ergotheropeuten, contacten en offertes met liftenbouwers alsook 

ervaringen van andere scholen, een checklist uitgewerkt met specificaties waaraan een 

lift binnen een schoolomgeving dient te voldoen. Deze specificaties werden overgemaakt 

en besproken aan de verantwoordelijken voor de verbouwing in de school SLOS.  

 

 

 

De maand december stond quasi integraal in het teken van alle acties en activiteiten die 

door de vzw en vooral ook door sympathisanten voor de vzw werden georganiseerd in 

het kader van de Warmste Week 2019. Hierbij een kort, niet exhaustief, overzicht: 

• Fruit voor de kinderen, klusjeskaarten, 

loopwedstrijd en zoveel meer warme acties in de 

kleuter- en basisschool Sint-Lodewijks 

Spoorwegstraat in Brugge bracht maar liefst                

3 341 euro op voor de vzw Alehoppa! Wat een 

topschool, wat een topleerlingen, wat een 

topteam!  

 

 

 

NOVEMBER 2019 

DECEMBER 2019 
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• Alehoppa kreeg vanuit De Vitrine (een 

pop-up shopping event in Brugge) de 

mogelijkheid om op zaterdag 7/12 een 

verkoopsstandje uit te bouwen. Dankzij 

de medewerking van heel wat 

enthousiaste vrijwilligers, zowel voor de 

verkoop ter plaatse, als de voorbereiding 

(cupcakes, koekjes, handgemaakt 

naaldbindwerk, …) en logistiek, kon 

zowel de doelstellingen van de vzw in de schijnwerpers geplaatst worden en een 

mooi bedrag bij elkaar gezameld worden voor de vzw.  

• Alehoppa was eveneens prominent present op de diverse Warmathons die 

georganiseerd werden in Kortrijk, Antwerpen, Leuven en Brussel. Er waren massale 

deelnames van de Vlaamse Landmaatschappij, het Nationaal Crisiscentrum, VIAS 

en diverse sympathysanten die allen voor vzw Alehoppa rondjes gelopen hebben. 

Enkele sfeerbeelden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eurofins Amatsigroup verkocht massaal snoepzakjes en klopte af op een opbrengst 

van 5000 euro voor Alehoppa vzw! Eurofins Amatsigroup is één van de 

toonaangevende CDMO’s in Europa, met focus op kwaliteitsvolle ontwikkeling van 

geneesmiddelenvormen op maat van biofarmaceutische klanten. Ze bieden 

ondersteuning in de vroege fasen van de geneesmiddelenontwikkeling (van actief 

bestanddeel tot klinische verpakking). De afdeling in Gent biedt het volledige 

ontwikkelingspakket 

aan voor biologische 

en chemische actieve 

stoffen tot in de 

vroege klinische 

fasen.  
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• De warmste maand van het Nationaal 

Crisiscentrum (NCCN) was deze keer eens niet 

gelinkt aan één of andere crisissituatie. Wel 

hebben heel wat medewerkers van het NCCN zich ingezet om geld in te zamelen 

voor de vzw Alehoppa. Er werden snoepzakjes verkocht, “croque monsieurs”, 

ontbijten en desserten gegeten, ski’s hersteld, rosse centjes verzameld den de 

Warmathon gelopen. In totaal hebben al deze acties 1550 euro opgeleverd.  

 

 

 

Creatie niet-medische 
hulpmiddelen 
 

 

 

VZW Alehoppa heeft niet alleen tot doel om mensen die 

hulpmiddelen zoeken in contact te brengen met mensen 

die hulpmiddelen niet meer gebruiken en ter beschikking 

hebben, ook staat ze in voor de creatie van niet-medische 

hulpmiddelen die kinderen dienen te helpen in 

bijvoorbeeld een “revalidatietraject”. In sommige 

gevallen construeren we zelf ook moeilijk verkrijgbaar 

materiaal dat we kosteloos ter beschikking stellen. Zo 

stellen we een loopbrug op maat voor kinderen ter 

beschikking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOOPBRUGGETJES OP KINDERMAAT 
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Omdat het rechtstaan (met ondersteuning) op zich een meerwaarde heeft voor de 

kinderen met een spierziekte, 

construeerde Alehoppa een ‘sta-stoeltje’ 

dat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld 

tijdens het kringmoment in de klas (al dan 

niet met spalkjes) recht te kunnen staan 

tussen de andere kindjes. Eveneens kan 

dit aangeschoven worden bij een 

speeltafeltje zodat het kind rechtstaand 

mee kan spelen tussen de andere 

kinderen. De constructie zorgt voor 

voldoende ondersteuning en stabiliteit en 

biedt de mogelijkheid om zelf veilig te 

gaan zitten op het kussen zodat de 

juffrouw/meester zich hierover geen 

zorgen hoeft te maken. Indien interesse 

kan dit sta-stoeltje op maat gemaakt 

worden en kosteloos ter beschikking 

gesteld worden door Alehoppa.  

 

 

 

Bewegen is ook voor kinderen met een beperkte spierkracht 

meer dan cruciaal. Elke oefening voor spierontwikkeling is 

dan ook een stap vooruit. Daaraan willen we met dit 

‘fitnesstoestelletje’ voor baby’s, het zogenaamde 

‘trappelbruggetje’, ook bijdragen vanuit Alehoppa. 

 

 

 

 

 

 

STA-STOELTJES 

TRAPPELBRUGGETJES 


