
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
  

 
 

   

 
 

   

 
 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

   
 

Geen kind zonder vriendjes – dat is waar we ons dagelijks met de steun 
van donateurs keihard voor inzetten. Al sinds 1950 steunen we projecten 
op het gebied van spelen, leren en sporten voor kinderen met een 
handicap. 

het 
Gehandica
Kind 

pte 

Voorjaar 2021 

nieuws 
Lockdown vraagt om extra hulp 
Kinderen met een handicap leven vaak al in sociaal isolement, 
maar door de lockdown is dit isolement nog groter geworden. 
Dat komt vooral omdat ze geen vriendjes in de buurt hebben 
omdat zij niet in de buurt naar school kunnen. Ze ontmoeten 
simpelweg geen andere kinderen. 

Dankzij uw steun kunnen we hen 
in deze moeilijke tijd helpen met 
speciaal ontwikkeld spel-
materiaal waardoor ze minder 
eenzaam zijn. Zoals een aan-
gepaste gamecontroller, zodat 
oudere kinderen met een beper-
king online met vriendjes kunnen 
spelen. Of een speelbox met 
speciale spelmaterialen die het 
samenspelen van gezinnen met 
een kind met een ernstige meer-

voudige beperking stimuleert. 
De kinderen kunnen er uren mee 
bezig zijn. Samen met ouders, 
broertjes en zusjes. Dat geeft 
ontspanning en plezier. 

Geweldig dat we dit kunnen bie-
den aan kinderen zoals Gideon (8). 
Door zijn beperkingen heeft hij 
de ontwikkeling van een kind van 
anderhalf. De speelbox zou een 
uitkomst zijn voor het hele gezin. 

Wat we in 2020 samen 
bereikten 
Met ons werk richten we ons op drie belangrijke 
thema’s voor kinderen met een beperking: Samen 
Spelen, Sporten en Leren. Dankzij de steun van 
donateurs als u hebben we in 2020 veel bereikt. 

Zo zijn er 5 Samen naar School klassen opgericht waar-
door nu op 40 plekken in ons land kinderen met een 
(ernstige) beperking in hun eigen buurt naar school 
kunnen. Er zijn nog eens twaalf klassen in oprichting. 

En zijn er 15 speelplekken bij gekomen die toegankelijk 
zijn voor kinderen met en zonder handicap zodat zij er 
met elkaar kunnen spelen. 

In 2020 helpen we 52 sportverenigingen om hun 
aanbod toegankelijk te maken voor kinderen met een 
handicap. Bijvoorbeeld door een RaceRunning- of 
Frame-voetbal-team op te richten, aangepaste 
materialen aan te schaffen of faciliteiten toegankelijk 
te maken. Heel erg bedankt voor uw bijdrage! 

Naar school in je
eigen buurt 
Om te voorkomen dat haar dochter 
Lauren (4) een vreemde zou worden 
voor haar eigen buurtgenootjes 
wilde Heidi Prins dat zij naar de 
reguliere basisschool zou gaan. 
Maar dat was nog niet zo eenvoudig. 

“Ik zou het zo naar vinden als ze als 
vierjarig meisje om half acht met 
een busje opgehaald zou worden en 
ver weg gebracht naar een speciale 
school. Dan wordt ze van jongs af 
aan de uitzondering in de buurt. Ik 
gun haar dat ze vriendjes heeft hier.” 
Maar de gemeente besloot anders 
omdat Lauren vanwege haar down-
syndroom extra begeleiding nodig 
heeft op school. 

Door tussenkomst van ons Steunpunt 
Onderwijs is het tóch gelukt. “De 
deskundigen dachten met mij en de 
school mee en hielpen in het con-
tact met de gemeente. Lauren gaat 
nu met veel plezier naar school én 
met sprongen vooruit. En de andere 
ouders vinden het waardevol dat hun 
dochter of zoon leert dat deze kinde-
ren er ook zijn en erbij horen.” 
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Het Steunpunt onderwijs is 
onderdeel van ons programma 
Samen Leren. In 2020 hielpen 
we 54 kinderen als Lauren en 
hun ouders via ons Steunpunt. 

Met onze samenwerkingspartners realiseren we in 
2020 in totaal 194 projecten die ervoor zorgen dat 
kinderen met een handicap niet meer eenzaam 
hoeven te zijn. 

Het Gehandicapte Kind • Wibautstraat 212 -214 • 1091 GS Amsterdam • 020 - 679 12 00 • E-mail info@nsgk.nl 
www.nsgk.nl • IBAN: NL76 RABO 0334 4334 44 • Vormgeving: Funktioneel Wit • Het Gehandicapte Kind verzorgt 
minimaal drie keer per jaar uitgaven als deze om donateurs en belangstellenden te informeren. 

http://www.nsgk.nl
mailto:info@nsgk.nl
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RaceRunning,
meer dan een sport 
Door RaceRunning ervaart Hannah (13) voor het eerst: ‘Ik hoor 
erbij, ik ben niet anders dan de rest’. Dat gunnen we zoveel 
kinderen. Dankzij uw steun kunnen we deze sport op steeds meer 
plekken mogelijk maken. 

RaceRunning

is onderdeel van ons 

programma Samen

Sporten. Op dit moment 

kunnen kinderen bij 39 

verenigingen de sport

beoefenen. 
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Diana zag haar dochtertje Hannah, die autisme en een bindweefsel-
stoornis heeft, steeds lustelozer worden. Wat doe je als je kind niet 
mee kan doen met andere kinderen? “Hannah heeft een moeilijke tijd 
achter de rug,” vertelt Diana. ”Andere kinderen deden aan sport maar 
door haar handicap was dat voor haar nooit weggelegd. Sponsorloop, 
Scouting, de toneelclub, ze heeft het geprobeerd maar het was elke 
keer een strijd. Ze wilde zo graag meedoen, erbij horen, maar het lukte 
niet.” 

Totdat Diana in contact kwam met RaceRunning: een sport ontwikkeld 
voor kinderen met een motorische beperking. “Door de sport leert ze 
wat ze kan en niet kan; zo verlegt ze haar grenzen. En ze zit beter in 
haar vel, heeft meer zelfvertrouwen. Ze doet nu mee aan wedstrijden, 
net als andere kinderen.” Geweldig dat we met uw steun door 
RaceRunning kinderen uit een isolement kunnen halen. 

Een positieve 
toekomst nalaten 
Onze donateurs willen iets goeds doen voor kinderen met een 
beperking. Hun steun is van levensbelang. Maar wist u dat u ook 
goed kunt doen als u er zelf niet meer bent? We spreken een 
aantal mensen die het Gehandicapte Kind opnemen in hun 
testament. Zoals Ingrid Venekamp (53). 

Ingrid: “Kinderen moeten zorge-
loos kunnen spelen met 
vriendjes. Zo zag mijn  
jeugd eruit en dat  
gun ik ieder kind.  
Ik word enthou-
siast van de heel  
concrete hulp die  
het Gehandicapte  
Kind biedt, zoals  
speeltuinen en  
scholen toegankelijk  

maken. Maar wel met een 
dieper ideaal erach-

ter: kinderen met 
een handicap uit 

hun eenzaam-
heid helpen. 
Dat ik met mijn 
nalatenschap 
mensen kan 

helpen, geeft mij 
een warm gevoel, 

dat het klopt zo.” 

 

Wilt u zich ook graag op deze 
manier aan ons doel verbinden? 
U leest er meer over op onze website. 

 

gehandicaptekind.nl/nalaten 
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Ambitie: 
een samen-
speelplek in 
elke gemeente 
Samen met Jantje Beton willen we in iedere gemeente een  
speelplek mogelijk maken voor kinderen met én zonder  
handicap. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten en samen  
spelen. Een grote ambitie. Dankzij een bijdrage van  
2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kan ons  
SamenSpeelFonds een vliegende start maken. 
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Spelen is leuk en maakt blij! 
Maar niet alleen dat. Door  
samen te spelen, ontwikkelen 
kinderen vaardigheden die ze 
niet uit schoolboeken leren. 
En die ze voor de rest van 
hun leven hard nodig hebben. 
Maar  veel kinderen met een 
beperking hebben niemand 
met wie ze kunnen samen 
spelen. Ze komen niet op een 
speelplek  waar  ze vrienden 
kunnen maken, omdat de 
speelplek  niet toegankelijk  
voor hen is. Ze staan buiten-
spel en voelen zich daardoor  
vaak eenzaam. 

We willen zorgen dat élk  
kind, mét of zonder handi-
cap, volop kan genieten van  

samen buitenspelen. Door  
verenigingen en buurtiniti-
atieven te inspireren en te  
helpen om een samenspeel-
plek  te realiseren. Zodat er  
over  vijf jaar in alle gemeen-
ten in Nederland minimaal  
één inclusieve samenspeel-
plek is. Daar is 15 miljoen  
euro voor nodig. Met deze  
prachtige bijdrage van de  
Nationale Postcode Loterij is  
daarvoor de basis gelegd.  

Met dank aan de 

 

 

http://www.gehandicaptekind.nl/nalaten
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