In het najaar van 2016 kreeg Wiel&Deal een mailtje van Nisha omdat ze een rolstoelgeschikte
studentenkamer in Groningen zocht. Ze kwam er zelf niet uit. We hebben haar met tips gegevens
om zo’n kamer te vinden en ze is inmiddels goed op weg om ook op tijd een kamer te hebben.
Daarna hebben we haar ook nog geholpen met het vinden van de goede loketten en mensen voor
het regelen van indicaties en aanpassingen.
We waren ook benieuwd naar wat Nisha gaat studeren en welke problemen ze heeft moeten
overwinnen om zover te komen.
Nisha gaat in september in Groningen studeren. Welke studie het gaat worden is nog
onduidelijk. Ze heeft zich aangemeld voor toegepaste psychologie. Maar dat is een studie
waarvoor geloot wordt. Dus het is nog even afwachten of ze wordt toegelaten. Als ze
wordt uitgeloot overweegt ze Sociaal Juridische Dienstverlening of Social Work te gaan
studeren aan de Hanzehogeschool.
Toen ze zich aanmeldde bij de Hanzehogeschool heeft ze een gesprek gehad met een
aandachtsfunctionaris. Ze was tevreden over het gesprek. Er werd goed met haar
meegedacht over wat ze nodig zou kunnen hebben om de studie te kunnen volgen. Ze kan
bijvoorbeeld korte afstanden lopen. Met de aandachtsfunctionaris is besproken of het
mogelijk is om alle colleges op dezelfde dag op de dezelfde verdieping te plannen. Dan
hoeft ze niet ver hoeft te lopen en kan ze ‘gewoon’ meedoen.
Haar (chronische) botziekte is gaan opspelen aan het einde van de basisschool. Ze kon toen
niet meer meedoen met gym. Tijdens de middelbare school heeft ze ook niet meegedaan
aan gymnastiek. Het duurde lang voordat er aanpassingen kwamen op school. Ze is tijdens
zijn middelbare school periode langzaam opgeklommen VMBO kader via VMBO-tl naar
HAVO. Door haar lichamelijke beperking kan ze niet zo snel schrijven en typen. Ze had op
de middelbare school dan ook langer de tijd om toetsen te maken. Voor tentamens tijdens
de studie krijgt ze straks ook langer de tijd.
Ze heeft op school een ambulant begeleider die helpt met praktische zaken. Zoals
aanvraag Wajong. Ze kreeg extra tijd om HAVO te doen. Toen ze contact zocht duurde het
lang voor ze een afspraak had. Ze krijgt nu 50% Wajong omdat ze naar de middelbare
school gaat. Dat blijft zo als ze gaat studeren. Maar daarmee kan ze dan niet rondkomen.
Dus moet ze gaan lenen. Ze gaat wegens energiebeperking 8 jaar studeren en ze kan maar
7 jaar lenen. Ze weet dus niet hoe ze dat moet gaan doen.
Toen ze besloot om te gaan studeren kwam ze ook tot de conclusie dat ze dan op kamers
moest gaan wonen in Groningen. Elke dag op en neer van haar ouders naar haar opleiding
zou teveel worden. Ze ging dus op zoek naar een aangepaste studentenkamer. Vanwege
haar beperkte energie wilde ze het liefst een zelfstandige studentenkamer met badkamer
en eigen keuken. Ze wist niet waar ze heen moest om het beginnen aan te vragen. Ze
kwam uiteindelijk bij Wiel&Deal terecht via de Wiel&Deal website. En nu loopt alles.
Behalve de huishoudelijke hulp want dat kan pas als ze op kamers woont. Al dat geregel en
die bureaucratie dat is iets waar ze zich aan ergert.

