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MUSEUM 

Museumprijs2010 

DeMuseumPrijs,een initiatief van het tijdschrift 

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en advocaten-

kantoor Linklaters beloont elk jaar een Vlaams, 

een Brussels en een Waals museum dat extra 

inspanningen levert om zijn initiatief toegan-

kelijk en aantrekkelijk te maken voor een groot 

publiek. In 2010 viel de eer op hef'in Flanders 

FieldsMuseum"in leper, CINEMATEK in Brussel 

enMuséede'l Hopital Notre-DamealaRose.Zij 

mogen elk 10.000 euro opstrijken. "De jury 

kijkt met bewondering naar de grote waaier 

aan activiteiten die hef'in Flanders Fields 

Museum"de laatste jaren ontwikkelde. Ondanks 

de vele duizenden tevreden bezoekers stelt het 

museum de eigen werking voortdurend in vraag. 

Het maakt het oorlogsverhaal bespreekbaar en 

leidt tot reflectie", aldus het juryrapport over het 

"In Flanders Fields Museum". Het Koninklijk 

Belgisch Filmarchief is één van België's best 

bewaarde geheimen. Sinds de geslaagde 

renovatie is het museum veel toegankelijker 

en aangenamer geworden zonder aan 

kwaliteit in te boeten, zo oordeelde de jury over 

CINEMATEK. 
Het Musée de'l hopital Notre-Dame a la Rose is 

een unieke plek. De jury waardeerde de jaren-

lange inspanningen van een sterke groep vrijwil-

ligers die na de kloosterzusters de opdracht op 

zich namen om het erfgoed te redden. De 

MuseumPublieksPrijs ter waarde van 2.500 

euro ging naar het Museum van de Nationale 

Bank van België en het Openluchtmuseum van 

Bokrijk. De Prijs van de Kinderjury was voor het 

Koninklijk Museum van het leger en de 

Krijgs-geschiedenis. 

BOEKEN 

Ons Kookboek nu ook 

in Daisy-luistervorm 

« Ons Kookboek » van de KVLV (de vroegere 

Boe-rinnenbond) waarvan sinds 1927 tot nu al 

bijna 3 miljoen exemplaren de weg naar de 

Vlaamse keukens vond, is nu ook bereikbaar 

voor blinden, slechtzienden en mensen met 

een leesbe-perking. Op vraag van 

Luisterpuntbibliotheek heeft 

Progebraille-Helen Keller"PHK) het lijvige "Ons 

Kookboek"omgezet in klank. Vier vrijwillige 

voorlezers spraken de 6.000 recepten in, voor de 

alfabetische index werd een elektronische stem 

ingeschakeld. 
"Ons Kookboek"bestaat uit 6 cd's, waarvan één 

cd met het alfabetisch register. De uitgave werd 

zodanig aangepast dat niet telkens alle cd's moe-

ten ingevoerd worden om een recept te zoeken. 

Alle cd's zijn perfect apart te beluisteren. Elke cd 

heeft ook zijn specificiteit, bv. soepen, voorge-

rechten, vis-en schaaldieren, zoete desserten, 

enz. "Ons Kookboek" is met zijn 1.007 bladzij-

den en meer dan 6.000 recepten goed voor 86 

uur culinair leesplezier. 
Ons Kookboek in luistervorm is vanaf april 

uit-leenbaar bij de Luisterpuntbibliotheek. 

Meer info op: www.luisterpuntbibliotheek.be 

Muiterij in mijn lijf 

Dat gewrichtsprothesen na jaren plots kunnen 

gaan infecteren, is een complicatie die bij het 

grote publiek meestal onbekend is. In "Muiterij 

in mijn lijf "beschrijft Mia Van derSchueren haar 

ervaringen met deze desastreuze infecties en de 

vreselijke gevolgen ervan: maandenlange zie-

kenhuisopnames, pijn en angst, woede en mach-

teloosheid, intensieve revalidatie, vrees voor een 

nieuwe infectie. 
Tegelijkertijd toont het boek overduidelijk aan 

datje als patiënt maar beter goed geïnformeerd 

kunt zijn over je rechten als patiënt en over de 

euthanasiewet. Op een begrijpelijke wijze wordt 

over deze twee belangrijke patiëntenwetten 

klaarheid gebracht. 
"Muiterij in mijn lijf'leest als een roman. Het is een 

boek voor iedereen die met een gewrichtspro-

these leeft of deze ingreep overweegt. Tegelij-

kertijd levert het boek heel wat stof tot naden-

ken aan iedereen die bekommerd is om zijn rech-

ten als patiënt. 
Het boek richt zich ook tot artsen, verpleeg-

kundigen en revalidatieteams. Deze doelgroep 

vindt in het boek talrijke aanwijzingen over de 

manier van omgaan en communiceren met de 

patiënt. 
Muiterij in mijn lijf van Mia Van der Schueren 

kan besteld worden via: http://www.houtekiet. 

com/boeken/p/detail/muiterij-in-mijn-lijfof 

http://www.raliga.be/node/429 

FILM Little 

Baby Jesus of Flandre 

In mei ging de Vlaamse auteursfilm "Little Baby 

Jesus of Flandre" van de jonge regisseur Gust Van 

den Berghe in wereldpremière op het Internatio-

naal Filmfestival van Cannes. Het script is geba-

seerd op het toneelstuk"En waar de Sterre bleef 

Stille Staan" van FelixTimmermans. De hoofdrol-

len in dit uniek kerstverhaal worden vertolkt door 

enkele bijzondere acteurs: Jelle Palmaerts, Paul 

Mertens en Peter Janssens, drie mensen met een 

verstandelijke handicap die voornamelijk met 

Theater Stap op de planken staan. "Little Baby 

Jesus of Flandres" vertelt het onge- 

wone verhaal van de drie armoedzaaiers 

Suske-wiet, Pitje Vogel en Schrobberbeeck. Ze 

hebben genoeg van hun armoede en honger 

en besluiten deze Kerstmis"Driekoningen"te 

gaan zingen. En met succes want ze zingen zich 

rijk. Wanneer ze echter op de terugweg naar 

het café in het bos verdwalen, zijn ze 

onverwacht als echte Drie Koningen getuige van 

de geboortevan een klein kindeke Jezus. 

Ondersteboven van deze wonderlijke 

gebeurtenis schenken ze hun zuurverdiende 

giften weg. 's Ochtends twijfelen ze echter aan 

hun gevoel van vervulling. En wanneer ze de 

volgende Kerst besluiten opnieuw te zingen, 

ontstaat er ruzie over hun intenties. Little Baby 

Jesus of Flandre is vanaf december 2010 te 

bekijken in de Belgische zalen. Meer info op: 

www.littlebabyjesus.be 

CONGRES 

HET KAN. EN DAN? 

Studeren en afstuderen met een functiebeper-

king in het hoger onderwijs Op 9 en 10 

december 2010 organiseert Hogeschool Gent 

een congres in het ICC te Gent. Het tweedaags 

congres vormt de afsluiting van het tweejarige 

onderzoeksprojecf'AF/Studeren met een 

functiebeperking in het hoger onderwijs." Op 

de eerste dag van het congres ligt het accent op 

de toegankelijkheid van het onderwijs voor 

studenten met een functiebeperking. Zowel het 

perspectief van de student als dat van de les-

gever komen dan uitgebreid aan bod. Op 10 

december 2010 worden stages en tewerkstelling 

van studenten/afgestudeerden belicht. Daarbij 

gaat de aandacht zowel naar het standpunt van 

de werknemer als van de werkgever. 

Inschrijven (voor één of twee dagen) kan via: 

hetkan.endan@hogent.be. Meer info bij: 

Hogeschool Gent Sociaal-Agogisch Werk, 

Campus Schoonmeersen, Vosken-slaan 

362,9000 Cent, tel: 09 242 42 82, fax: 09 243 

87 93, soag@hogent.be 

PROJECT 

Internationale VFG-projecten 

VFG ondersteunt sinds 1995 projecten in Bul-

garije die tot doel hebben een verbetering van 

de levenskwaliteit van Bulgaarse personen met 

een handicap te brengen. Deze projecten heb-

ben niet alleen het leven van heel wat indivi-

duele personen met een handicap veranderd. 

Ze hebben ook een belangrijke rol gespeeld in 

de weg naar een volwaardig burgerschap voor 

personen met een handicap. VFG is ervan 

overtuigd dat het succes van deze projecten te 

danken is aan het sterke partnership tussen 

VFG en de Bulgaarse partnerorganisaties NSRC, 

Arcadia Association en Reha Asso-ciation. De 

gedrevenheid en het vastberaden 

enthousiasme van Bulgaarse vrijwilligers gaf de 


