Er moeten meer invalidentoiletten komen

Julian (12) wil ambassadeur worden van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
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„Ik wil dat heel Nederland toegankelijker wordt voor gehandicapten.” De 12-jarige Julian uit
Kortenhoef heeft grootse plannen. „Er moeten meer invalidentoiletten komen en matten die je kunt
uitrollen op het strand zodat je daar met een rolstoel kunt rijden.”
Julian is zelf gehandicapt. Hij is geboren met een open rug en kan daardoor moeilijk lopen. Vandaag
staat hij in theater de Flint in Amersfoort om zijn plannen te pitchen. Hij hoopt hiermee de jury te
overtuigen om hem te kiezen als ambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind (NSGK).
Julian zag de oproep op Instagram en samen met negen anderen gehandicapte kinderen gaat hij de
strijd aan. Volgens zijn moeder Cindy zou Julian een goede ambassadeur zijn. „Ze zoeken iemand met
een handicap, die ervan houdt om op een podium te staan. Hij zei meteen: ’Dit is iets voor mij!’ Hij is
nergens bang voor en kan goed kletsen.”
Julian is dan ook niet zenuwachtig, ondanks het feit dat hij een presentatie moet geven van tien
minuten voor een jury die bestaat uit presentator Ron Boszhard en de directeur van de NSGK,
HenkWillem Laan. „Ik heb een filmpje gemaakt dat ik halverwege laat zien. En ik heb de presentatie
goed voorbereid.” Bovendien heeft hij een goede binnenkomer. Julian betreedt het podium op een
elektrische step. Dezelfde step die hij dagelijks gebruikt op het Comenius College, waar hij in de
brugklas zit.
Als Julian wordt verkozen zijn het vooral de kleine dingen die hij tegenkomt in het dagelijks leven die
hij wil aanpakken. Daar zijn wat hem betreft nog te veel belemmeringen. „Ik moet in het
winkelcentrum of op stations bijvoorbeeld vaak veel trappen lopen. Daar heb ik last van.” Ook kan er
nog veel verbeteren aan invalidentoiletten, is zijn ervaring. „Invalidentoiletten zijn vaak niet schoon”,
weet Julian. „En op school is er alleen een bij de meisjes!”

