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    IngrId 
        & SteffIe  

‘Zelfstandig reizen gaat 
haar nu goed af’  

KooS AlbertS: 
‘Zingen is nog 
steeds leuk hè?’

CurSuS bIedt 
InZICht
Krijg grip op je geld

lAurA blIjft AltIjd 
ZorgAfhAnKelIjK
‘het is fijn dat we 
er als ouders niet 
alleen voor staan’ 

een bAAn SCoren
Pellè zei: ‘Ik ben 
trots op je’ 

 tIJDSCHRIFt VAn Mee 

nIeuw! de APP vAn doe mee! met vele digitale extra’s



norm trots is Steffie (15) op haar 
twee pasjes voor het openbaar ver-
voer. Door het project Mee op weg 
heeft ze geleerd alleen met de bus 
en de trein van huis naar school te 
reizen. Een mooie stap richting 

zelfstandigheid, vindt ook moeder Ingrid: 
“Het project kwam voor ons op het ideale 
moment. Steffie ging altijd met een speciaal 
busje naar school. Maar omdat haar school 
verbouwd wordt, krijgt ze nu les op verschil-
lende locaties. Dat betekent pendelen tussen 
Houten, kanaleneiland en Overvecht. Steffie 
is door MEE gekoppeld aan een vrijwilliger, 
een studente uit Utrecht. Samen hebben 
ze tien weken geoefend met het openbaar 
vervoer. Een kaartje kopen, overstappen op 
Utrecht Centraal, een alternatief reisschema 
bedenken bij vertraging, hulp vragen bij sto-
ringen: alle mogelijke situaties die Steffie kan 
tegenkomen, hebben ze geoefend. juist die 
onverwachte toestanden zijn namelijk lastig. 
Steffies beperking heeft geen officiële naam, 
maar ze heeft al sinds haar geboorte een 
spraak- en taalachterstand en het lukt haar 
niet altijd overzicht te houden en logisch na 
te denken. Met haar projectmaatje klikte het 
goed; ze heeft haar gevraagd om rustig te 
praten en geen moeilijke woorden te gebrui-
ken. Het reizen gaat Steffie nu heel goed af, 
en voor mij als moeder is het ook relaxed: ik 
krijg geen telefoontjes met noodkreten meer 
van haar!” d

mee op weg is een project waarin iemand 
met een beperking wordt gekoppeld aan 
een maatje. Samen oefenen ze een aantal 
weken het reizen met een specifiek ver-
voersmiddel. dit vergroot hun zelfred-
zaamheid en hun onafhankelijkheid. meer 
weten? Informeer bij de mee-organisatie 
in uw regio. 

  wij doen mee!   

Ingrid &    
       Steffie
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