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Het Natuurhistorisch Nieuws 

Stem op ons!
Natuurhistorisch Museum Rotterdam is finalist van de RAAK Stimuleringsprijs 2021. 

Jouw stem is nodig voor de eerste prijs, zodat ook bezoekers met een visuele beperking ons
museum optimaal kunnen ervaren.

In de race voor de RAAK Stimuleringsprijs 2021
Met een doodleuk plan voor een inclusieve museumervaring voor mensen met een visuele
beperking is het Natuurhistorisch Museum Rotterdam een van de drie finalisten van de RAAK
Stimuleringsprijs 2021. Tot en met 30 november kan iedereen online stemmen en daarbij hebben
wij je stem hard nodig.

Stem

https://mailchi.mp/hetnatuurhistorisch/stem-op-het-museum-voor-de-raak-stimuleringsprijs?e=[UNIQID]
https://raakstimuleringsprijs.nl/deelnemers/natuurhistorisch-museum/


Stemmen kan hier:
 

Waarom moet Het Natuurhistorisch winnen?  
 
Het plan waarbij een audiotour wordt gekoppeld aan museumstukken die iedereen mag aanraken,
is volgens museumdirecteur Kees Moeliker een regelrechte winnaar: 

"Doodleuk voelen aan een geribbelde olifantenkies en de zachte krulstaart van een eend of het
zingen van een potvis horen – in het museum wil je al je zintuigen gebruiken. Dezelfde beleving
voor iedere bezoeker, dat realiseren wij. Daarom verdient het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
die eerste prijs!"

Voor iedereen: stap naar inclusief
museumbezoek
De tour richt zich in de eerste plaats op bezoekers met een visuele beperking, maar zal voor alle
bezoekers, met en zonder visuele beperking, een aanvulling op het museumbezoek zijn. Voor
bezoekers met beperkt zicht zal de audiotour inclusief voelbare onderdelen een mooie aanvulling
zijn op hetgeen ze nog wel kunnen zien. Voor volledig blinde bezoekers zal het een ervaring zijn te
kunnen voelen hoe een eend of een olifantenkies gevormd is. En ook voor bezoekers met volledig
zicht is het een leuke beleving om een opgezet dier of een oeroud fossiel aan te raken. De
audiotour is dus ook iets wat bezoekers met een visuele beperking samen met hun partner, vriend
of ander museummaatje kunnen beleven.

De RAAK Stimuleringsprijs wordt sinds 2016 uitgereikt – aanvankelijk door het Oogfonds, sinds dit jaar
voor het eerst door de Oogvereniging. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting Accessibility / Bartiméus
en Koninklijke Visio. De prijs wordt mogelijk gemaakt door diverse fondsen in het oogveld.

 

Stem

https://raakstimuleringsprijs.nl/deelnemers/natuurhistorisch-museum/


Het Natuurhistorisch Nieuws wordt verstuurd naar

iedereen die zich heeft aangemeld voor deze

nieuwsbrief. 

Liever deze mail niet meer ontvangen? 

Jammer, schrijf je dan hier uit. 
 

Adres
Natuurhistorisch Museum Rotterdam 

Westzeedijk 345 (Museumpark) 

3015 AA Rotterdam 

plan route
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