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De wereld van Kina opent voel- en
luisterparcours 'Susketwiet' voor blinden en
slechtzienden

De wereld van Kina, het natuurmuseum voor kinderen en jongeren, opent een

permanent en inclusief voel- en luisterparcours in de bestaande vogelzaal van het

museum. Het parcours in De wereld van Kina: het Huis op het Sint-Pietersplein is

op maat van wie niet of minder goed ziet, maar extra leuk voor alle bezoekers.

Vogels verkennen met handen en oren

Bezoekers die de vogelzaal betreden, horen de specht een boodschap roffelen: 'Vermist:

Vrouwtje. 15 centimeter groot. Roepnaam Suuske.' Het is de lokroep voor 'Susketwiet', een

inclusief voel- en luisterparcours in de vogelzaal van De wereld van Kina: het Huis.

In een luisterverhaal kwetteren 12 vogels erop los over de verdwijning. De bezoeker wordt met

een tak naar de bronzen replica's van de tipgevers geleid, en kan op een voeltafel de kenmerken

van vogels (nest, snavel, poten, enzovoort) met handen en oren verkennen. Toegankelijke

touchscreens geven intussen ook meer informatie over de biotopen en het gezang van vogels.
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'Of je nu goed of minder goed ziet, bij dit inclusieve project kom je gelijk aan
de start. In het parcours worden het gehoor en de tastzin van iedere bezoeker
vooropgesteld. Een slecht zicht zal niemand in het bijzonder hinderen, want de
beleving met de andere zintuigen staat centraal'
— An Vleurick, educatief medewerker De wereld van Kina

Extra ingrepen voor zelfstandig museumbezoek

Bezoekers met een visuele beperking kunnen Susketwiet op een zelfstandige manier bezoeken.

Vooraf reserveren of een gids boeken is niet nodig. Ook de randvoorwaarden voor een

zelfstandig museumbezoek werden aangepakt. Zo werden er blindegeleidelijnen aangelegd in

het museum, kreeg de traphal een aangepaste trapleuning met braille-indicaties, volgden de

medewerkers een vorming over het omgaan met bezoekers met een visuele beperking, werden

toegankelijke routebeschrijvingen toegevoegd aan de website, enzovoort.

Van bij de start van het project werkte De wereld van Kina heel nauw samen met een focusgroep

van jongeren met een visuele beperking, de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent en

verschillende belangenorganisaties (zoals Licht en Liefde).

'Fantastisch hoe creatief en complexloos het museumteam aan de slag ging
om ook voor kinderen met een visuele beperking een tentoonstelling uit te
dokteren. En hartverwarmend welke fijne samenwerkingen hier tot stand
kwamen, Gent op zijn best.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Jeugd

'De Gentse musea hebben steeds meer oog voor mensen met een beperking.
In samenwerking met de toegankelijkheidsambtenaar wordt stap voor stap
gezorgd voor beter toegankelijke gebouwen, en initiatieven op maat om de
collectie te ontsluiten.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Susketwiet is een permanente tentoonstelling in De wereld van Kina: het Huis, Sint-

Pietersplein 14, 9000 Gent

Te bezoeken vanaf Erfgoeddag, zondag 28 april 2019. Het museum is die dag uitzonderlijk

open van 10 tot 18 uur en gratis te bezoeken. Er zijn ook demonstraties en workshops die

tonen hoe de tentoonstelling tot stand kwam

Tekst luisterverhaal: Twiggy Bossuyt - Regie en eindregie: Rudy Goes en Dries Vanhegen -

Soundscape: Johan Vandermaelen - Bronzen vogels: Guy Du Cheyne - Stemmen: Ann

Ceurvels, Rebecca Tanghe, Anne Van Opstal, Nathalie Dervaux, Twiggy Bossuyt, Bram

Verrecas, Anton Cogen, Koen Van Impe, Rudy Goes en Dries Vanhegen

Contact

Joke Gezels, Educatieve Diensten, gsm 0470 20 32 56, e-mail joke.gezels@stad.gent

Bevoegd

Lees meer over de tarieven, openingsuren, bereikbaarheid en toegankelijkheid

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent
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