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Het Natuurhistorisch Nieuws
Jouw stem is nodig voor de RAAK stimuleringsprijs
De laatste dagen om te stemmen op Het Natuurhistorisch om de RAAK Stimuleringsprijs in
de wacht te slepen zijn aangebroken. We hebben jouw stem hard nodig om die eerste prijs
binnen te halen!

Stem hier voor ons museum

Met de eerste prijs van 30.000 euro maken wij een bezoek aan het museum voor
iedereen, ook voor mensen met een visuele beperking, tot een complete ervaring. Het
prikkelen van zintuigen op verschillende manieren is de manier om ons verhaal te
vertellen. En dat doen we het allerliefst aan iedereen.

Voor iedereen: stap naar een inclusief museum
Jouw stem is waardevol!
In ons museum willen we dat iedereen zich welkom voelt, ook mensen die minder
goed kunnen zien. Met het aanbieden van deze bijzondere tour richten we ons op
bezoekers met een visuele beperking, maar ook voor bezoekers zonder beperking is
de tour, en alle objecten die daardoor letterlijk dichterbij de bezoeker staan, een
aanvulling op het museumbezoek. Meer informatie.

Op eigen gelegenheid een museum bezoeken is voor veel mensen hartstikke normaal.
Met een visuele beperking is dat minder vanzelfsprekend en daar haken wij nu graag op
in. Met de nog te ontwikkelen audiotour doen blinden en slechtzienden dezelfde informatie
op als mensen zonder beperking en kunnen zij met partner, vriend of vriendin of ander
museummaatje het museum bezoeken.

Stem hier voor ons museum

De tour komt in de meeste zalen van het museum en biedt op veel punten een bijzonder
object om te betasten of een andere activiteit om zintuigen te prikkelen om zo het verhaal
te duiden. En het mooie is, de tour is zo voor elke bezoeker een aanwinst!

Gestemd?
Vergeet niet je e-mail te bevestigen als je gestemd hebt, pas dan is je stem officieel
meegenomen! Check natuurlijk ook je spam. Heb je gestemd, dank daarvoor, wij zijn
daar erg blij mee. En zegt het voort, we hebben echt iedere stem nodig om die
eerste prijs binnen te halen.

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.

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.
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