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Music For Life 
 

Onafhankelijk Leven vzw in een Notendop 
 
Onafhankelijk Leven vzw is een sociale beweging die er voor zorgt dat meer en meer 
personen met een handicap een gewoon leven kunnen leiden, in de samenleving – én niet in 
een instelling. Via Onafhankelijk Leven vzw maken zij gebruik van persoonlijke assistenten 
waarover ze zelf de baas zijn. Ze beslissen zelf wie hen waar en wanneer assisteert. Zo 
hoeven zij niet afhankelijk te zijn van de goodwill van familie, vrienden of 
welzijnsorganisaties, en houden ze de vrijheid hun eigen weg te bepalen.  
 
Dat is beter voor mensen met een handicap. Maar het is ook meer duurzaam voor de hele  
samenleving. Personen met een handicap hebben nu recht op een budget dat ze zelf kunnen 
spenderen, daar waar de overheid een instelling betaalt. In de plaats van te verhuizen naar 
een “home”, kunnen zij hun eigen thuis kiezen, en iemand tewerkstellen die helpt met 
koken, hen naar het werk te brengen, te assisteren bij de opvoeding van hun kinderen, te 
reizen. Het kost niks meer, maar het maakt een wereld van verschil.  
 
Toen Onafhankelijk Leven vzw hiervoor 30 jaar geleden begon te werven was dat een bizar 
idee. Nu vindt iedereen, ook de Vlaamse regering, ons concept een fantastisch voorbeeld 
voor de toekomst. Vandaag genieten 3000 mensen met een handicap van persoonlijke 
assistentie. De Vlaamse regering besliste recent dat in de komende jaren duizenden nieuwe 
mensen gebruik kunnen maken van ons systeem.  
 
Onafhankelijk Leven is een echt onafhankelijke vzw en wil dat ook zo blijven, zodat we 
slechts één belang kunnen dienen: dat van mensen met een handicap.  Onafhankelijk Leven 
vzw wil  alle mensen met een handicap kunnen  informeren, adviseren, bijstaan en  coachen 
zodat ze net zoals u en ik de baas blijven over hun eigen leven.  
 

 

Wat doet Onafhankelijk Leven?  
 
Als dienstverlener ondersteunt Onafhankelijk Leven vandaag meer dan 2000 personen bij 
het beheer of het bekomen van een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Met onze advieslijn 
beantwoorden wij dagelijks van 9 tot 17 uur met meerdere medewerkers vragen. Daarnaast 
zijn er over heel Vlaanderen coachen op de baan die bij budgethouders thuis onafhankelijk 
advies geven over het gebruik van het PAB: Wat wil ik doen in mijn leven?; Waar heb ik 
assistentie bij nodig?; Welke assistenten heb ik dan nodig?; Hoe werf ik deze aan? 
 
Als sociale beweging sensibiliseren wij de maatschappij en beïnvloeden de overheid. 
Daarnaast informeren en vormen wij diverse middenveldorganisaties, leerlingen en 
studenten via het onderwijssysteem. Dat doen we niet enkel met onze vaste medewerkers, 
maar ook met een uitgebreide vrijwilligerswerking.  
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Concept Music For Life 
 
Van 1 december tot 25 december zal Studio Brussel opnieuw campagne voeren onder de 
naam “Music For Life”. Bedrijven, vrijwilligers en sympathisanten lanceren activiteiten 
waarbij tijdens dit event voor goede doelen in Vlaanderen geld ingezameld word. Het event 
staat massaal in de mediabelangstelling en wordt 24 dagen lang, 24/7, op de radio begeleid.  
 
Onafhankelijk Leven vzw doet mee. Dit jaar staat Music for Life helemaal in het kader van de 
pompoen! Als sinds juli kweekt een van onze vrijwilligers een megapompoen die wij (samen 
met vele andere pompoenen) in soep verwerken.  
 
We vragen aan iedereen om ook pompoensoep te maken. We lanceren daarbij ook een 
mediagenieke zoektocht naar het beste pompoensoeprecept en verkopen inspirerende 
tassen.  
 

 

Concreet 
 
In het kader van ons thema vragen wij aan medewerkers van uw bedrijf om op een dag van 
hun keuze (pompoen)soep en soeptassen ten voordele van Onafhankelijk Leven vzw te 
verkopen.  
 
U verkoopt die in een Onafhankelijk Leven-Tas met soep aan €10 per tas. De tassen bestelt u 
bij ons en onze vrijwilligers leveren die op een afgesproken moment.  
 
Bedrijven die zich op voorhand met een bedrag van €2000 of meer engageren krijgen 
bijkomend op 3 december bezoek van de ambassadeurs van Onafhankelijk Leven vzw. Uw 
bedrijf wordt dan in onze mediacampagne door ons speciaal in the picture gezet. 
 

 

Wat gebeurt er op 3 december? 
 
Op donderdag 3 december wordt over de hele wereld de internationale dag van mensen 
met een handicap gevierd. Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de 
discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de 
agenda te houden. De VN-conventie voor de rechten van mensen met een handicap 
omschrijft in art. 19 “The Right on Independent Living”. 
 
Bedrijven krijgen bezoek van een groep ambassadeurs van Onafhankelijk Leven vzw. Op hun 
halte geven zij voor een publiek dat u kiest een korte uitleg (15 minuten) over zichzelf, 
Onafhankelijk Leven vzw en de internationale dag voor personen met een handicap. Zij 
overhandigen hierbij symbolisch de bestelde tassen. Via sociale media en op de website van 
Onafhankelijk Leven vzw brengen deze ambassadeurs verslag uit van deze fijne ontmoeting. 
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Wat moet u doen? 
 
U bestelt de gewenste aantal tassen en/of soep en als u zich op voorhand met een minimum 
bedrag engageert schrijft u dit deze over op de rekening van de verantwoordelijke 
vrijwilliger. 
 
Wij spreken dan een plaats en uur af wanneer de tassen op uw bedrijf worden geleverd. U 
hangt de affiches van Music For Life op.  
 
U moedigt uw medewerkers aan pompoensoep te verkopen ten voordele van Onafhankelijk 
Leven vzw. En gebruik te maken van de tassen. 
 

 

Wat biedt Onafhankelijk Leven 
 
Onafhankelijk Leven vzw maakt de deelname van uw bedrijf aan Music For Life bekend via 
haar eigen mediakanalen en de reguliere pers.  
 
Op 3 december doet Onafhankelijk Leven vzw een groot media-offensief over het recht op 
een Onafhankelijk Leven en de vele steun die we krijgen uit het bedrijfsleven. Het logo van 
uw bedrijf wordt geplaatst op alle communicatie met de pers. U krijgt de kans om uw 
bedrijfslogo in beeld te brengen tijdens de persconferentie. 
 

 Sponsors van Onafhankelijk Leven vzw worden vanaf een bedrag van €1000 gedurende 
minimum 12 maanden vermeld als Sponsor op onze website. 

 Sponsors van Onafhankelijk Leven vzw worden vanaf een bedrag van €2000 gedurende 
minimum 12 maanden vermeld als Partner op onze website. 

 Alle sponsors en partners worden vermeld en bedankt in het jaarverslag van 
Onafhankelijk Leven vzw 

 Onafhankelijk Leven vzw is gecertificeerd door donorinfo.be. Dit garandeert een 
transparante en efficiënte besteding van uw gift. 

 

 

Contact 
 
Contactpersoon: Mathias Van Hove 
Email: Mathias@onafhankelijkleven.be 
Website: www.onafhankelijkleven.be 
Adres: Groot-Begijnhof 31 
9040 Sint-Amandsberg (Gent) 
Tel: 09/324 38 77 
Fax: 09/324 38 79 
 

http://www.onafhankelijkleven.be/wie-wat/wie-is-onafhankelijk-leven/onze-sponsors
http://www.onafhankelijkleven.be/wie-wat/wie-is-onafhankelijk-leven/onze-partners
http://donorinfo.be/

