Hoi, mijn naam is Lotte.

"Hi my name is Emily. I am 7 years old. I have a rare genetic disorder; I am
non-mobile
unable
I doleuke
enjoydingen
sensorynet
play.
Ik ben een and
meisje
van to
15 verbally
jaar en communicate.
onderneem graag
alsI iedereen.
love to grab hold of people's hair. I listen to music. I flap my arms around. My
occasional
smile can light up a room.
Door mijn spierziekte ben ik volledig afhankelijk van anderen en kan ik niet meer
gewoon eten. Als ik ergens heenga, zal ik liggend verschoond moeten worden en op een

Like many other children I like to go on holiday, play outdoors and visit friends.
rustige (bij voorkeur schone plek) mijn sondevoeding moeten krijgen.
Unlike many other children I cannot use the toilet. I wear a pad. Many places
have disabled toilets but they are no use to me. I can't use the baby changing
Helaas zijn er in Nederland maar weinig invalide toiletten waar ik, met behoud van
facilities because, obviously, I'm not a baby. I am too big for a baby changer.

privacy, verschoond kan worden. Een brancard waar ik op kan liggen ontbreekt veelal en
dan moeten mijn ouders of zorgverleners mij op de vloer verschonen.

I don't like being changed on a dirty toilet floor. Nor do I like being changed
outside in the car park, behind a hedgerow or in the back of a van. It's not
Of we moeten een rustig plekje in een gang opzoeken omdat het invalide toilet vol
hygienic.
It's not nice. Like everybody else I have a right to privacy.

staat met spullen die er niet horen te staan. Van mijn privacy blijft dan weinig meer
over.
Sometimes,
a park or cafe will have a Changing Places Toilet. A hoist and a

changing bed. My pad is changed. I can lie down safely. I am treated with
Mijn droom
is dat ik Igewoon
overal
heen kan gaan waar ik wil zonder dat mijn ouders of
respect
and decency.
don't ask
for much.
zorgverlener eerst moeten gaan uitzoeken waar, en of ik wel daar (waar ik heen wil),
verschoond
gevoed
kan worden.
The
Changingen
Places
Campaign
needs publicity. Visit the site below and join

the campaign to install Changing Places toilet facilities in all large public
Met deze actie wil ik uw aandacht vragen om meer volledig ingerichte
spaces."

verschoonplekken (voorzien van brancard, tillift en heet stromend water) te
realiseren. Zodat ook ik kan gaan en staan waar ik wil.
Www.changing-places.org
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