"Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen'
19 uur geleden

 2 minuten

Stel jezelf even voor.
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Carla Weller maakt zich sterk voor een gelijke behandeiiing voor mensen met een beperking. Foto: PR

k ben Carla Weller, 55 jaar, ben getrouwd, en kreeg jeugdreuma toen ik 5 jaar was. Ik heb Bestuurskunde gestudeerd aan de
Universiteit van Rotterdam. Al 25 jaar zet ik mij in voor de verbetering van de positie van mensen met een beperking, de
eerste 20 jaar betaald en nu al vele jaren vrijwillig. Dit doe ik door middel van deelname aan de Goudse Adviesraad voor mensen
met een beperking GAB), de Goudse Cliëntenraad sociaal domein (GCR) en als bestuurslid van de ReumaVereniging Gouda e.o.,
Ook ben ik VN-Ambassadeur van de Coalitie voor Inclusie. Tegenwoordig vinden we dat mensen met een beperking gewoon
moeten kunnen participeren in de maatschappij, dat vind ik ook! Maar dat gaat niet vanzelf. Hoewel het absoluut beter is dan
vroeger (denk aan Het Dorp) merk ik als ervaringsdeskundige rolstoelgebruiker dat mensen met een beperking nog steeds op veel
terreinen een achterstand hebben. De maatschappij werpt nog te vaak belemmeringen op waardoor mensen met een handicap
niet gelijkwaardig deel kunnen nemen. Ik streef ernaar dat mensen met een beperking of chronische ziekte op voet van gelijkheid
mee kunnen doen in Gouda, in de maatschappij, op alle terreinen. Wonen, naar school, werken, sporten, uitgaan, reizen. Door
middel van adviseren wat er nodig is, en op een positieve manier meedenken met de gemeente Gouda en andere partijen en deze
met elkaar te verbinden probeer ik (en mijn collega vrijwilligers) dit te bereiken. Daarbij is het VN-verdrag Handicap mijn leidraad;
dit verdrag gaat uit van gelijke kansen en rechten voor mensen met een handicap en geldt sinds juli 2016 ook in Nederland.
Waarom moet men op jou stemmen?
Ik was verrast dat ik genomineerd ben, en natuurlijk ook trots, ik vind het echt een eer! Ik hoop dat ik door middel van de
onderscheiding Heldin van Gouda de inclusieve samenleving een stapje dichterbij breng, door te laten zien dat mensen met een
beperking, net als andere mensen, gewoon mee willen doen aan alle facetten van de samenleving, en dat wij dit niet alleen
kunnen maar iedereen daarvoor nodig hebben!
Wat wil je nog kwijt?
In maart vorig jaar heeft de Reumavereniging Gouda en omstreken een mooi magazine uitgebracht met verhalen van mensen met
reuma. Op bladzijde 26 staat mijn verhaal. Dit geeft een goed beeld wie ik ben en wat mijn achtergrond is. Het artikel in het
reumatijdschrift kun je vinden via:
https://www.reumagouda.nl/wp-content/uploads/2018/03/REUMAinhetgroenehart-web.pdf

