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Ben je een crack in het vinden van een handige oplossing voor een praktisch probleem? Gebruik
dan je klustalent om een hulpmiddel te maken dat het dagelijkse leven van mensen met een
handicap vergemakkelijkt!
Kleren aantrekken, iets oprapen, een verplaatsing. Voor iemand met een fysieke, zintuiglijke of
mentale beperking zijn heel wat dagelijkse handelingen niet zo vanzelfsprekend. Er zijn heel wat
hulpmiddeltjes op de markt, maar die zijn vaak erg duur. Of ze zijn niet aangepast aan de
persoonlijke noden.

1 wedstrijd, 5 kansen
Handicap International en BRICO dagen je uit om zelf een origineel hulpmiddeltje te maken. Je
hoeft daarvoor geen ingenieur te zijn: het zijn vaak eenvoudige en goedkope trucjes die een
praktische oplossing bieden. Je helpt iemand uit de nood, maar je maakt ook kans op een van de
drie juryprijzen, de BRICO publieksprijs of de speciale bekroning voor de scholen.

2.500 euro aan prijzen
Als een van de winnaars ontvang je een aankoopbon ter waarde van 500 euro bij BRICO.
Daarbovenop krijg je een abonnement op Dobbit Magazine en andere leuke
sponsorgeschenken. Het publiek kiest deze zomer zijn favoriete uitvinding en bepaalt wie de
gloednieuwe BRICO publieksprijs in de wacht sleept.
Doe mee! Stuur je uitvinding voor 15 juni naar Handicap International. Dat kan:
via het online deelnameformulier
per mail: Nicole.Luyckx@handicap.be
per post: Handicap International t.a.v. Nicole Luyckx, Gewijde Boomstraat 44 bus 1, 1050
Brussel.
Je kunt het volledige wedstrijdreglement nalezen op de website:

Wedstrijd | Design with a heart

Geef zeker mee:
Wie je uitvinding kan gebruiken en hoe;
Hoe je op het idee bent gekomen;
Welke materialen je hebt gebruikt;
Hoeveel die materialen gekost hebben;
Een plannetje van de uitvinding;
Enkele foto's van goede kwaliteit;
Je eigen contactgegevens.
Een voorbeeld:
Op de website van Handicap International kan je alle winnaars van de vorige editie
ontdekken.
Een Dobbit-favoriet is de tuingrip van Gérard. Gérard is 74 jaar en moest in 2003 een
oplossing zoeken voor zijn spierproblemen (krampen). Daarom ontwierp hij een tuingrip. Hij
fabriceerde die met het remsysteem van een fiets. Ingenieus!
Deze tuingrip kan bovendien door iedereen worden gebruikt: mensen met beperkingen,
oudere mensen, mensen met rug- of spierpijn... Volgens Gérard zullen zij, als ze de tuingrip
gebruikt hebben, het hulpmiddel niet meer kunnen missen.
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