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NSGK merkpaspoort & huisstijlhandboek

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) is hét fonds voor 

kinderen en jongeren met een handicap. In ons merkpaspoort kun je lezen wie 

we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. Het merkpaspoort wil vooral een 

gevoel geven over hoe we onszelf zien en graag gezien willen worden. In het 

huisstijlhandboek lees je alles over ons logo, onze huisstijlkleuren, lettertypes, 

vlakverdeling en fotografie. Merkpaspoort en huisstijlhandboek vormen een hulp 

voor iedereen die iets namens NSGK wil doen, presenteren of maken. Zodat we 

samen één verhaal vertellen, en samen nog meer kunnen bereiken voor kinderen 

en jongeren met een handicap.
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Onze droom

Wij hebben een droom: een samenleving waarin mensen met en zonder 

handicap vanzelfsprekend samen leven. Waar kinderen met een handicap 

kunnen meespelen en nooit meer aan de zijlijn staan. Waar ze hun eigen 

talenten kunnen ontwikkelen in sport, theater, muziek of kunst, net als andere 

kinderen. Waar ze op zichzelf kunnen wonen als ze daar aan toe zijn, niet in 

grote instituten in de bossen maar midden in de maatschappij. Waar ze 

gewoon naar school kunnen om het beste uit zichzelf te leren halen. Zodat 

ze later ook een baan kunnen vinden en in hun eigen onderhoud kunnen 

voorzien. Waar ze gewoon kunnen leven en zich ontwikkelen, net als hun 

leeftijdgenoten – dat is de samenleving die NSGK graag wil bereiken.
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Onze inzet

In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een 

handicap níet gewoon kunnen meedoen. NSGK helpt hen om die drempels 

uit de weg te ruimen. Wij helpen speeltuinen toegankelijk te maken, zodat 

kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. Wij helpen kinderen 

bewegen met aangepaste accommodaties en materialen. Wij maken theater-, 

muziek- en kunstprojecten mogelijk voor kinderen met een handicap. Wij zorgen 

ervoor dat die kleinschalige woongroep er kan komen, dichtbij en met zorg op 

maat. Dat kinderen met een handicap niet thuis zitten maar naar school kunnen. 

Dat ze werkervaring kunnen opdoen. En dat ze niet als zielig worden weggezet – 

want dat is voor hen vaak nog de grootste drempel.
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‘Onze’ kinderen

NSGK is er voor alle kinderen en jongeren met een handicap in Nederland; 

ongeacht of zij een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige 

handicap hebben. ‘Kinderen en jongeren’ nemen we trouwens breed: we 

helpen tot de leeftijd van 30 jaar. We willen graag dat jongeren hun eigen 

leven kunnen opbouwen en dat is vaak nog niet klaar op je 18e, zeker niet 

als je door je handicap met een achterstand begint. En we helpen ook de 

mensen om het gehandicapte kind heen, zoals hun ouders of verzorgers.

Zij spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind en kunnen 

daarbij vaak wel een steuntje in de rug gebruiken.  
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Onze werkwijze

NSGK steunt projecten waar meerdere kinderen en jongeren mee geholpen 

worden. We financieren dus geen individuele vakantie, maar wel aanpassingen 

aan een vakantiepark zodat ook gezinnen met een gehandicapt kind daar van 

vakantie kunnen genieten. We geven geen speelgoed voor één kind, maar wel 

een toegankelijke speelplaats waar kinderen met en zonder handicap samen 

kunnen spelen. Zo heeft ons werk het grootste resultaat. 

Soms nemen we zelf het initiatief tot een project, maar meestal steunen 

we projecten op aanvraag. Veel organisaties hebben goede plannen voor 

kinderen en jongeren met een handicap maar geen geld om ze te realiseren. 

Dan springt NSGK bij. Zo maken we in totaal zo’n 250 projecten per jaar 

mogelijk voor vele duizenden kinderen en jongeren met een handicap.



Onze medestanders

We kunnen ons werk doen dankzij donateurs en vrijwilligers, want al sinds 

onze start in 1950 is NSGK zelfstandig en ontvangt geen overheidssubsidie. 

Daarom willen we graag dat zo veel mogelijk mensen weten wat NSGK doet, 

en hoe belangrijk hun steun daarbij is. Want hoe meer mensen NSGK steunen, 

met een donatie of met een paar uur van hun tijd, hoe meer wij kunnen doen 

voor kinderen en jongeren met een handicap. Ons CBF-keurmerk laat zien dat 

we daarbij op een betrouwbare en transparante manier te werk gaan.
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Onze uitstraling

We tonen ons werk altijd op een eerlijke, positieve, enthousiaste manier. Niet 

de beperkingen maar de mogelijkheden staan centraal. We laten zien dat 

kinderen niet zielig zijn en gewoon kunnen meedoen. Dat kan mede dankzij 

onze projecten: ‘onze’ speeltuin, ‘onze’ woongroep, ‘ons’ vakantiepark. Daar 

zijn we trots op, en dat is in de teksten te lezen. Deze positieve benadering 

wordt ondersteund door gebruik van vrolijke huisstijlkleuren en -illustraties, 

zoals te zien is in de voorbeelden op de volgende pagina’s. Meer daarover 

lees je in ons huisstijlhandboek.
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Voordbeeld van tekstopbouw:

Ons theater.
Waar Femke de sterren van de hemel speelt.

Femke heeft een handicap. In het Toverbaltheater kan ze haar acteertalent 

ontwikkelen en speelt ze de sterren van de hemel. Dankzij onze hulp is het 

ook een beetje ons theater. Zo steunt NSGK honderden projecten voor 

kinderen en jongeren met een handicap. En daar hebben we u bij nodig. 

Help mee en word collectant. Meld u aan via www.nsgk.nl.
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Onze projecten
voor kinderen
met een handicap.

Samen met NSGK maakt u het mogelijk 
voor het gehandicapte kind

Doe een fi scaal voordelige
schenking

Wanneer u uw schenking voor minimaal 
vijf jaar vastlegt, is het bedrag volledig 
aftrekbaar voor de belasting. Voor meer 
informatie kunt u altijd contact met ons 
opnemen.

Neem NSGK 
op in uw testament

Als u NSGK in uw testament wilt opnemen, 
kiest u ervoor iets van uzelf na te laten 
aan alle Nederlandse kinderen met een
handicap. Voor meer informatie kunt u
altijd contact met ons opnemen.

Start uw eigen actie

Wilt u geld inzamelen met een sponsor-
loop, veiling of andere actie? Wij helpen u 
graag met promotiematerialen of uw eigen 
online actiepagina.

NSGK steunt honderden projecten per 
jaar, voor tienduizenden kinderen met 
alle soorten handicaps. Dat kan dankzij de 
steun van donateurs en vrijwilligers, want 
NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen 
overheidssubsidie. Helpt u mee?

Wat kunt u doen?

Word donateur

Met uw donatie helpt u kinderen met een 
handicap om gewoon te kunnen leven.
U kunt uw bijdrage overmaken via de 
antwoordkaart in deze folder.

Word collectant

NSGK houdt elk jaar in november een 
landelijke collecteweek. Met een paar uur 
van uw tijd levert u een belangrijke bijdrage. 
Meld u aan met de antwoordkaart in deze 
folder!Onze Speeltuinbende.

Die speeltuinen toegankelijk maakt voor kinderen met een handicap.
De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met en zonder handicap. Zij testen 
of speeltuinen toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap, en ze geven 
adviezen om de toegankelijkheid te verbeteren. NSGK helpt vervolgens de speeltuin 
met geld en goede raad om de adviezen uit te voeren. Zo zorgen we ervoor dat 
kinderen met en zonder handicap overal in Nederland samen kunnen spelen.

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)

Wibautstraat 212 - 214 • 1091 GS Amsterdam

Telefoon  020 - 679 12 00

E-mail  info@nsgk.nl

Internet  www.nsgk.nl

IBAN NL76 RABO 0334 4334 44

NSGK 14.122 Folder algemeen.indd   1 11/7/14   12:08 PM



11

Geef voor kinderen met een handicap!

NSGK collecteweek 
  16 t/m 21 november

Foto: Susanne R
euling

SMS NSGK

naar 4333*

*eenmalige gift

van €2,50

www.nsgk.nl

NSGK 15.114 A4 collepostertje 2015.indd   1 09/09/15   09:32 am

Ik steun NSGK met een bedrag van

    € 2,50       € 5,00   € 

Ik machtig NSGK om dit bedrag eens per

 maand kwartaal  jaar

af te schrijven van mijn rekening:

Graag opsturen naar NSGK, Antwoordnummer 47255, 1070 VC A’dam          Z.O.Z

Machtigingskaart(je)

facebook.com/nsgk1      @NSGK1 

Wibautstraat 212 - 214
1091 GS Amsterdam

www.nsgk.nl
020 - 679 12 00

Brenda Pel
Fondsenwerver

 
bpel@nsgk.nl
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Het NSGK logo 
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Het  logo van NSGK is opgebouwd uit drie elementen; een illustratie, de vier 

letters NSGK en een pay-off. Het geheel heeft een open, vrolijke, duidelijke 

uitstraling. Om de kleuren volledig tot hun recht te laten komen dient het 

kleurrijke logo altijd op een witte achtergrond gebruikt te worden. Hoe dit 

gedaan dient te worden is verderop te lezen.

De persoon in de illustratie bevat een verloop naar transparantie en een trans-

parantie van 50%. De exacte kleurwaarden zijn verderop in deze handleiding te 

vinden onder het hoofdstuk kleur.

De diapositiefvariant van het logo bevat geen kleur, maar heeft ook het verloop 

in de illustratie zitten.



Bij zwart/wit gebruik worden alle letters 

zwart en de bal grijs. In de illustratie 

van het meisje in de rolstoel zit een 

verloop. Het is verder niet toegestaan 

het logo in 1 kleur te zetten. Het is 

echter wel mogelijk om het logo in wit 

te plaatsen en dan voor een achter-

grond in 1 kleur te kiezen. Hierbij geldt 

wel weer dat er een verloop in de 

illustratie moet zitten.

Alleen bij hoge uitzondering en 

wanneer het echt niet anders mogelijk 

is, kan er voor worden gekozen dit 

verloop weg te laten.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van 

het gekleurde logo dient dit op een 

witte achtergrond te gebeuren en dus 

niet op een gekleurde achtergrond.
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Voorbeelden van
niet correct gebruik
van het logo

Het logo mag niet opgebroken worden 

of incompleet gebruikt worden. De 

volgorde van het logo mag niet 

gewijzigd worden, dit geldt ook voor 

de kleurvolgorde.

Het logo mag niet ongelijk geschaald,

platter of breder gemaakt worden.

Dit geldt ook voor de verhoudingen 

binnen het logo. De letters mogen 

nooit kleiner gemaakt t.o.v. de illus-

tratie. In enkele uitzonderingsgevallen 

kan het voorkomen dat de letters wel 

vergroot mogen worden t.o.v. de 

illustratie. Hierover vind je verderop 

meer informatie.



versie 1
met alleen logo

versie 3
met de tekst 
‘mede mogelijk gemaakt door’

versie 2
met de tekst
‘mogelijk gemaakt door’ 
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Gebruik logo-embleem

Naast het standaard logo hebben we ook een logo-embleem. Het logo staat 

hier in een witte cirkel met schaduwrand. Het embleem heeft 3 versies.

Versie 1 kan gebruikt worden op een gekleurde achtergrond, als alternatief 

voor het gewone logo (dat alleen op witte achtergrond geplaatst mag worden). 

Versies 2 en 3 worden gebruikt in communicatiemiddelen van de projecten die 

door NSGK zijn ondersteund. Daarbij wordt gekozen voor ‘mogelijk gemaakt 

door’ als NSGK minimaal 60% van het project heeft gefinancierd. Als NSGK 

minder dan 60% heeft bijgedragen, wordt ‘mede mogelijk gemaakt door’ 

gebruikt.
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De illustratiegroep

De illustratie uit het logo is onderdeel van een illustratiegroep. Deze is speci-

aal voor de NSGK ontwikkeld. Deze illustraties zijn afzonderlijk te gebruiken 

en in te zetten in communicatiemiddelen van NSGK. Het gebruik hiervan mag 

niet gelden als vervanger van het logo! De illustraties zijn een aanvulling op de 

speelse uitstraling en laten het samenspel tussen minder en meer gehandicapte 

kinderen zien. De groep kan compleet gebruikt worden of los van elkaar. Als de 

illustraties als groep gebruikt worden dicht bij het logo is het raadzaam om het 

rolstoelende meisje maar 1 keer te gebruiken (zie onderstaande voorbeeld).
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Voorbeelden van
niet correct gebruik 
van de illustraties 
t.o.v. het logo

De illustraties mogen niet verwisseld 

worden met de illustratie binnen het 

logo. De verhoudingen van de illustra-

ties in de groep moeten overeenkomen 

met de illustratie-grootte van de illus-

tratie in het logo. De illustraties mogen 

niet gewijzigd worden en de kleuren 

van de ballen staan vast. Meer

over deze kleuren leest u verderop.
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Zoals al eerder beschreven is het niet toegstaan om de verhoudingen van het 

logo aan te passen. De uitzondering hierop is het onderstaande kleingebruik. 

Vanaf een minimale grootte van 25mm breed mogen de tekst en de illustratie 

even hoog gemaakt worden (zoals rechtsboven en hieronder).

Hierbij blijven de verhoudingen van de letters NSGK en voor het gehandicapte 

kind hetzelfde, deze mogen dus niet vervormd worden.

Kleiner dan 17 mm breed mag het logo niet gebruikt worden.

17 mm

25 mm
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Het standaard logo dient bij kleurgebruik altijd een witte achtergrond te hebben 

in de vorm van een balk. Hierbij dient de ruimte onder het logo net zo groot te zijn 

als de letterhoogte van de letters NSGK (zie onderstaande voorbeeld). Aan de boven-

zijde van het logo mag de bal van het meisje in de rolstoel maximaal voor de helft 

buiten het vlak geplaatst worden, deze is voorzien van een witte outline zodat deze 

eventueel ook in een achtergrond in een van de huisstijlkleuren geplaatst kan worden. 

Een witte outline van de rest van het logo is niet toegestaan.
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Er kan ook een extra cirkel element toegevoegd worden, dit mag alleen als deze 

binnen de draai cirkel hart tot hart boven de bal van het meisje in de rolstoel 

geplaatst wordt. De letters in het bolletje mogen niet mee roteren deze horen 

altijd in dezelfde stand geplaatst te worden.

hart tot hart cirkel



2
Kleur
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83 / 1 / 0 / 0

59 / 0 / 100 / 0

0 / 94 / 78 / 0

0 / 58 / 100 / 0

0 / 169 / 224

122 / 184 / 0

224 / 0 / 52

233 / 131 / 0

#00A9E0 

#7Ab800 

#E00034

#E98300

2995 C

376 C

185 C

144 C

Het logo en de basis van de huistijl is gebasseerd op het onderstaande 

kleurenschema. Het is mogelijk dat er ook andere kleuren gebruikt worden, 

maar dan naast het logo. Voor de kleuren in het logo en voor de belangrijkste 

beeldelementen dient er gebruik gemaakt  te worden van de onderstaande 

kleurwaarden. Dient er gebruik gemaakt te worden van CMYK (full-color) 

kleurgebruik.

CMYK RGB Web PMS
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Opmaak
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=

=

=

=

=
5 cm

voorbeeld: briefpapier
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Op briefpapier is het logo 5 cm breed. Dit geld ook voor liggend A5,

een EA4 envelop en een EA5 envelop. Bij andere formaten dient naar een 

evenwichtige verhouding gezocht te worden waarbij het logo niet afgesneden 

wordt.  De marges ten opzichte van de rand van het drukwerk of  kleurvlak 

dienen bepaald te worden  volgens de onderstaande blauwe marges. De 

ruimtes boven en naast de bal zijn gelijk aan de diameter van de bal.
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Op briefpapier gelden de volgende marges voor in te voeren tekst. 

Tekst wordt uitgelijnd ten opzichte van de eerste letter in het logo (N). 

De linker en rechter marge op de bladspiegel zijn gelijk.  

Wibautstraat 212-214

1091 GS  Amsterdam

www.nsgk.nl

Beste

Wibautstraat 212 - 214

1091 GS Amsterdam

www.nsgk.nl

 

Telefoon  020 - 679 12 00

E-mail  info@nsgk.nl

IBAN NL76 RABO 0334 4334 44

KvK Amsterdam S 41199157
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Waar mogelijk is op het algemene huisstijldrukwerk de achterzijde een volvlak 

van een van de basiskleuren gebruikt met daarin gespiegeld de illustraties  

(zonder tekst) zoals die op de voorkant van het drukwerk te vinden zijn, zodat  

deze exact aan de achterzijde van elkaar komen te staan.
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Basisopmaak

De basisopmaak van NSGK-uitingen bestaat uit een foto met daaronder een 

tekstvlak in een van de vier huisstijlkleuren met witte tekst. Dit kleurvlak kan 

eventueel worden onderbroken door een witte balk met een oproep of pay-

off. De tekst in de balk krijgt dezelfde huisstijlkleur als het kleurvlak. Helemaal 

onderaan staat een witte balk met het NSGK-logo en eventueel CBF-logo, 

ANBI-logo, NAW-gegevens en/of webadres. De groene bal van het logo gaat 

voor maximaal de helft over het kleurvlak, gescheiden door een witte rand om 

de bal. De grootte van het logo is in verhouding met de grootte van de gehele 

uiting. Op een uiting in A5 formaat is het logo bijvoorbeeld niet kleiner dan 

45 mm breed, op een A4-uiting is het logo niet kleiner dan 65 mm breed.

SMS nu ‘NSGK’ naar 4333

Geef voor kinderen 
met een handicap 

Eenmalig € 2,50

Ruimte voor een pay-off
of oproep
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Beeldgebruik

Foto’s van NSGK laten bij voorkeur kinderen zien in het moment dat NSGK 

mogelijk maakt. Waar mogelijk gebruiken we foto’s die onze inclusieve 

doelstelling illustreren: foto’s van kinderen en jongeren met en zonder 

handicap samen. De beelden tonen de kracht van kinderen en jongeren met 

een beperking: ze zijn niet zielig maar bijvoorbeeld enthousiast, blij, trots. 

Kinderen met 
en zonder 
handicap 
samen, daar 
staan we voor.
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Opmaak van de tekst

Koppen, titels en andere tekstelementen krijgen een beginhoofdletter en 

worden verder in kleine letters geplaatst, volgens de hoofdletterregels van de 

Nederlandse spelling. Ze worden dus nooit volledig in hoofdletters geplaatst.

Kolommen worden liever niet uitgevuld. Een uitzondering is als er meerdere 

tekstkolommen naast elkaar staan, dan worden ze wel uitgevuld.

5  6  1

Onze projecten
voor kinderen
met een handicap.

Samen met NSGK maakt u het mogelijk 
voor het gehandicapte kind

Doe een fi scaal voordelige
schenking

Wanneer u uw schenking voor minimaal 
vijf jaar vastlegt, is het bedrag volledig 
aftrekbaar voor de belasting. Voor meer 
informatie kunt u altijd contact met ons 
opnemen.

Neem NSGK 
op in uw testament

Als u NSGK in uw testament wilt opnemen, 
kiest u ervoor iets van uzelf na te laten 
aan alle Nederlandse kinderen met een
handicap. Voor meer informatie kunt u
altijd contact met ons opnemen.

Start uw eigen actie

Wilt u geld inzamelen met een sponsor-
loop, veiling of andere actie? Wij helpen u 
graag met promotiematerialen of uw eigen 
online actiepagina.

NSGK steunt honderden projecten per 
jaar, voor tienduizenden kinderen met 
alle soorten handicaps. Dat kan dankzij de 
steun van donateurs en vrijwilligers, want 
NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen 
overheidssubsidie. Helpt u mee?

Wat kunt u doen?

Word donateur

Met uw donatie helpt u kinderen met een 
handicap om gewoon te kunnen leven.
U kunt uw bijdrage overmaken via de 
antwoordkaart in deze folder.

Word collectant

NSGK houdt elk jaar in november een 
landelijke collecteweek. Met een paar uur 
van uw tijd levert u een belangrijke bijdrage. 
Meld u aan met de antwoordkaart in deze 
folder!Onze Speeltuinbende.

Die speeltuinen toegankelijk maakt voor kinderen met een handicap.
De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met en zonder handicap. Zij testen 
of speeltuinen toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap, en ze geven 
adviezen om de toegankelijkheid te verbeteren. NSGK helpt vervolgens de speeltuin 
met geld en goede raad om de adviezen uit te voeren. Zo zorgen we ervoor dat 
kinderen met en zonder handicap overal in Nederland samen kunnen spelen.

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)

Wibautstraat 212 - 214 • 1091 GS Amsterdam

Telefoon  020 - 679 12 00

E-mail  info@nsgk.nl

Internet  www.nsgk.nl

IBAN NL76 RABO 0334 4334 44

NSGK 14.122 Folder algemeen.indd   1 11/7/14   12:08 PM

Collecteweek 10 t/m 15 november

www.nsgk.nl

Geef voor
kinderen met
een handicap
Kinderen en jongeren met een handicap zullen altijd te maken

hebben met hun beperking. Maar dat hoeft hen niet te 

belettenom een volwaardig leven te leiden. Voor dingen die 

moeilijker gaan, anders moeten, zijn oplossingen. Dat is waar 

NSGK zich voor inzet. NSGK steunt honderden projecten per 

jaar, voor tienduizenden kinderen en jongeren met alle soorten 

handicapsin Nederland. Helpt u mee?

Geef aan de collectant of SMS NSGK naar 4333!*
*Eenmalige gift van €2,50

SMS NSGK

naar 4333*

*eenmalige gift

van €2,50

Koppen zetten we altijd
in hoofd- en kleine letters
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Kleuren van tekst en achtergrond

Teksten kunnen worden weergegeven op de achtergrond van een van de vier 

huisstijlkleuren. De tekstkleur is dan wit. Ook kunnen teksten worden weer-

gegeven op een witte achtergrond. De koppen, tussenkopjes en intro-teksten 

krijgen dan één huisstijlkleur, de basistekst is doorgaans zwart. De rand van het 

artikel kan worden gemarkeerd met een dikke lijn in dezelfde huisstijlkleur als 

de kop. Als er twee kolommen in verschillende kleuren naast elkaar staan op 

één pagina, worden ze gescheiden door een witruimte. 

Gebruik van afgeleide kleurtinten

In complexere redactionele uitgaves zoals een nieuwsbrief, kan in plaats van 

een witte achtergrond ook een percentage van een huisstijlkleur worden ge-

bruikt. Dit is maximaal 20% van de volle huisstijlkleur.  De koppen, tussenkopjes 

en intro’s krijgen dan de bijbehorende volle huisstijlkleur. De lichtere achter-

grondkleur van het artikel kan egaal zijn, maar er kan ook een verloop in wor-

den aangebracht van maximaal 20% naar wit, met het wit aan de bovenzijde.

Actiebutton

Om op te roepen tot actie, kan een ronde actiebutton gebruikt worden. De 

button krijgt een volle huisstijlkleur en witte, gecentreerde tekst. Eventueel kan 

een subtiele schaduw worden toegevoegd rondom de button.

Ronde afbeelding

Als de vormgeving het toelaat mag een afbeelding weergegeven worden in 

een cirkel. Deze cirkel dient omkaderd te worden door een huisstijlkleur met 

een dikte van minimaal 2 punten.  
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In actie voor NSGK
NSGK zou haar werk niet kunnen doen zonder de 
steun van betrokken donateurs. Het is dan ook 
fantastisch om te zien hoe mensen en organisa-
ties door het hele land activiteiten organiseren 
om geld in te zamelen voor kinderen met een 
handicap. Hieronder leest u enkele leuke acties. 

Jong geleerd...
Op de Koningin Juliana School 
in Leiderdorp hebben leerlingen 
zich dit jaar op allerlei manieren 
ingezet voor NSGK. Meester 

Esmond van Klink vertelt: ‘Ieder 
jaar doen wij een project over 
ondernemen. De kinderen doen 
van alles om omzet te draaien. 
De winst gaat naar een goed 
doel. Dit jaar kozen de kinde-
ren unaniem voor NSGK. Via-via 
kenden ze een meisje met een 
handicap; zo kwamen ze op het 
idee. De opbrengst was maar 
liefst  750 euro’

Young professionals
Atos Consulting in Utrecht or-
ganiseert ieder jaar een sum-
merschool voor young profes-
sionals. Dit jaar hielpen de 25 
deelnemers met hun kennis en 
expertise NSGK met het project 
Samen Sporten. Martine van 
Weerdenburg namens Atos: ‘De 
young professionals hebben di-
verse sportverenigingen getest 
op toegankelijkheid van facili-
teiten en op sociaal gebied. Hun 
bevindingen namen ze mee in 
een communicatie- en PR-stap-
penplan om het Samen Sporten 
en NSGK bekender te maken in 
Nederland. Ook ontwikkelden 
ze een hulpmiddel om jongeren 
met een beperking meer zelfver-
trouwen te geven zodat ze ge-
makkelijker de eerste stap naar 
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Winnaars puzzel maart 2014
De heer en/of mevrouw H. Kinkelaar uit Hoogeveen, de heer K. de Jong uit 
IJsselmuiden en de heer B.J. Luesink uit Hengelo.

 Puzzel mee en win…
Onder de goede inzenders verloten wij 
5 dvd’s van de spannende jeugdserie 
Caps Club.    

Elke rij (horizontaal en verticaal) en elk vier-
kant bevat de letters van BIJZONDER. 
Als de letters goed zijn ingevuld, leest u 
(met behulp van de cijfers) de oplossing af. 
Deze oplossing kunt u tot 1 mei mailen 
naar info@nsgk.nl of opsturen naar ons 
postadres.

Goed nieuws voor fans van de Caps Club! Op 9 november gaat om 
18.15 uur op NPO3 de tweede reeks afl everingen van deze kinderserie 
van start. Cappie beleeft ook nu weer allerlei spannende avonturen met 
zijn vrienden. Zoals de fans weten, staat zijn slechtziendheid hem daar-
bij voor geen meter in de weg. Of zoals hoofdrolspeler Daan de Groot 
het zelf zegt: ‘Dat je een handicap hebt, boeit niet.’ De Caps Club  is 
een initiatief van de Lucille Werner Foundation en wordt mede mogelijk 
gemaakt door NSGK. www.capsclub.nl

Caps Clubfans opgelet! 

een sportvereniging durven zet-
ten. Al met al was de samenwer-
king bijzonder geslaagd. NSGK 
gaat de ideeën verder uitwerken 
en de deelnemers vonden het 
interessant.’

Spelen bij de schaapskooi
Dankzij Ladies’ Circle Noord-
west Veluwe kunnen kinderen 
met en zonder beperking in het 
vervolg naar hartenlust samen 
spelen in Ermelo. Lady Tirza 
van Zalingen vertelt: ‘We heb-
ben op benefi et-basis een Viva 
Las Vegas-feest en een fi lmbij-
eenkomst georganiseerd. Dat 

leverde 1800 euro op en NSGK 
verdubbelde het bedrag. Hier-
door staat bij De Schaapskooi 
nu een speeltoestel dat ook toe-
gankelijk is voor kinderen met 
een handicap.’

Westlands mooiste
Op zaterdag 27 september werd
voor de 15e keer de Rijk Zwaan 
Loop gehouden. De tocht wordt 
ook wel ‘Westlands Mooiste’ ge-
noemd. Het prachtige parcours  
voert langs bossen, kassen 
en landerijen. Zoals ieder jaar
steunde de organisatie ook dit-
maal een goed doel. Omdat 
de penningmeester van de Rijk 
Zwaan Loop collecteert voor 
NSGK was de keuze snel ge-
maakt. We mochten het mooie 
bedrag van 593 euro in ont-
vangst nemen!

COLOFON: Deze nieuwsbrief verschijnt driemaal per jaar voor donateurs en belangstellenden van NSGK.  DOELSTELLING: NSGK stelt zich ten doel het stimuleren en
financieel ondersteunen van initiatieven die de participatie en /of integratie in de samenleving beogen van personen met een handicap tot de leeftijd van 30 jaar in Nederland. 
OPGERICHT: 15 juni 1950   VOORZITTER: mr. A. Westerlaken   DIRECTEUR: drs. I.P. Tuinenburg   ACTIEF IN: Nederland   KAMER VAN KOOPHANDEL: Amsterdam 
nr. S 41199157  ADRES: Wibautstraat 212-214, 1091 GS Amsterdam  Telefoon: (020) 679 12 00   Email: info@nsgk.nl   Internet: www.nsgk.nl  IBAN: NL76 RABO 0334 4334 44   
NSGK is in het bezit van het CBF-keur  VORMGEVING: Hemels van der Hart / Funktioneel Wit   TEKST: Annet Reusink & Silvia Muije
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In deze nieuwsbrief:
• Knapperd van het jaar

• Met uw steun

• NSGK in gesprek met...
Marie-José Schelvis-Hugen

• Puzzel mee en win...

NSGK is verhuisd! Na 50 jaar 
hebben we ons pand in het 
centrum van Amsterdam ver-
ruild voor een kantoor op de 
begane grond van de Amster-
damse Wibautstraat 212-214. 
Ingrid Tuinenburg, directeur 
van NSGK: ‘Met deze ver-
huizing voegen we de daad 
bij het woord. We brengen 
onze missie tot uitdrukking in 
onze huisvesting. Het nieuwe 
pand is volledig toegankelijk 
voor iedereen. Mensen met 
en zonder handicap kunnen 
bij ons nu op een vanzelfspre-
kende manier samenwerken.’

De daad bij 
het woord

Knapperd van het jaar: Kirsten!
Mogen we u even voorstellen aan 
Kirsten? Kirsten is 10 jaar, heeft 
cerebrale parese en is slecht-
ziend. Desondanks staat ze vol in 
het leven. Ze houdt van sporten 
en doet graag boodschappen. 
Kirsten was ooit ‘Knapperd van 
de dag’ op de NSGK-facebook 

pagina. Wij vroegen haar om 
het gezicht te worden van onze 
jaarlijkse collecte, die ditmaal 
plaatsvindt van 10 t/m 15 no-
vember. Hoe vindt Kirsten het 
om ineens volop in de schijn-
werpers te staan? Haar moeder 
Lydia Schuurman: ‘Supergaaf! Ze 

Het idee om het lunchcafé te 
beginnen ontstond een paar jaar 
geleden toen de oom van Ellen 
Boeren overleed. Hij had het 
syndroom van Down. ‘Na afl oop 
van de begrafenis gingen we 
naar lunchcafé Juuls in Gouda, 
waar jongeren met een beper-
king werken’, vertelt Ellen. ‘Zo-
dra ik daar binnenstapte, viel al-
les op zijn plek. Ik wist: hier moet 
ik wat mee. Mijn oom is 64 jaar 
geworden. Hij heeft zijn leven 
lang in een sociale werkplaats 
gewerkt; zo ging dat in die tijd. 
Hij was niet ongelukkig, maar 
wat hád een fi jne werkplek voor 
hem een verschil gemaakt. Zo’n 

plek wilde ik creëren voor men-
sen zoals mijn oom.’

Spiksplinternieuwe keuken
Twee jaar van intensieve voor-
bereiding volgden. Schaven en 
sleutelen aan de plannen, een 
geschikt pand zoeken, een be-
drijfsvorm kiezen, subsidies aan-
vragen – het viel Ellen niet altijd 
mee. ‘Wil je zoiets professioneel 
aanpakken, dan is het veel werk. 
Gelukkig kwamen er voortdurend 
mensen op mijn pad die in mijn 
project geloofden en me hielpen. 
Met steun van NSGK konden we 
bijvoorbeeld een spiksplinter-
nieuwe keuken aanschaffen.’ 

Bijzondere broodjes in 
Oud-Beijerland
Dit najaar opent Lunchcafé Bij Zonder in Oud-Beijerland haar deuren. Onder profes-
sionele begeleiding gaan hier 19 jongeren met een beperking aan de slag. Initiatief-
neemster Ellen Boeren (55): ‘Ze staan te trappelen om te beginnen.’

vertelt het iedereen die het 
maar horen wil! Als moeder 
ben ik ook heel blij voor haar. Op 
straat wordt ze nog steeds vaak 
nagestaard. Kijk daar heb je dat 
zielige meisje in die rolstoel. Nu 
krijgt ze eindelijk een keertje po-
sitieve aandacht. Zelf collecteer 

Op eigen benen
Vanaf het eerste moment blijkt 
het initiatief van Ellen te voor-
zien in een enorme behoefte. 
Dagelijks krijgt ze mails van ou-
ders die een werkplek voor hun 
kind zoeken. ‘In deze omgeving 
is een groot gebrek aan werker-
varingsplekken en dagbesteding. 
Er zitten echt jongeren thuis! Of 
ze werken in een omgeving die 
totaal niet bij ze past. Een van 
onze toekomstige koks had bij-
voorbeeld een 0-urencontract bij 
een Haags eetcafé. Alles draaide 
daar om de omzet. Die jongen 
had geen poot om op te staan 
en leerde helemaal niets. Bij 
ons krijgt hij een koksopleiding 
en leert op eigen benen staan. 
In zijn eigen tempo. Dat gasten 
soms iets langer moeten wachten 
op hun eten maakt niets uit. In 
ons lunchcafé gaat het niet alleen 
om de broodjes; mensen komen 
vooral voor de belevenis. Naast 
een menukaart vol verrassingen 
hebben we straks ook een 
veelzijdig cultureel aanbod.
Bij Zonder wordt een ont-
moetingsplek waar aller-
lei soorten mensen met
elkaar kunnen mixen.’

ik ook voor NSGK. Natuur-
lijk neem ik Kirsten mee als ik 
straks langs de deuren ga. Je 
snapt dat ik dit jaar een enor-
me opbrengst verwacht!’

Fo
to

: Susanne R
euling

Foto: Susanne Reuling
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Geef voor kinderen met een handicap!

NSGK collecteweek 
  10 t/m 15 november

Foto: Susanne R
euling

SMS NSGK

naar 4333*

*eenmalige gift

van €2,50

www.nsgk.nl
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Voorbeeld van actiebutton

Voorbeeld van ronde afbeelding

Voorbeeld van verloop

Voorbeeld van witruimte

Voorbeeld van 
dikke lijn
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Het CBF-keurmerk

Het CBF-keurmerk wordt bij voorkeur in een hoek van de opmaak geplaatst, 

maar nooit direct naast het logo of direct naast overige illustraties.
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Typografie
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The quick brown fox 
jumps over the lazy dog Avenir 95 Black

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog Avenir 55 Roman 

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog Avenir 55 Oblique

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog Avenir 35 Light

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog Arial Regular

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog Arial Bold
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Het basisfont voor NSGK-uitingen is de Avenir. 

Voor dit font is gekozen vanwege zijn open, ronde, 

vriendelijke uitstraling, maar de Avenir heeft ook een 

zakelijke, correcte duidelijke uitstraling. 

Van de Avenir-fontfamilie dient Avenir 95 Black voor 

kopregels gebruikt te worden, en deze heeft dan 

een kleur uit het NSGK-palet. De interlinie is gelijk 

aan de corpsgrootte. Echter bij corps 16 en groter is 

het aan te raden de interlinie 1 punt groter te hou-

den dan het corps. 

In het voorkomende geval dat bij een kopregel, 

bestaand uit 2 regels, in de eerste regel geen staart-

letters voorkomen (j, g etc.) en in de tweede regel 

geen stokletters (k, l, d etc.) dient de interlinie 

optisch gecorrigeerd te worden. Dit kan betekenen 

dat bij extra grote kopregels de interlinie kleiner kan 

zijn dan de corpsgrootte.

Bij koppen vanaf corps 36 moet kritisch naar de 

letterspatie gekeken worden.

Voor bodytekst wordt de Avenir 55 Roman gebruikt 

met een ruime interlinie voor een open karakter. Als 

vuistregel is hiervoor te hanteren dat de interlinie 

anderhalf keer de waarde van de corpsgrootte is. 

Voor tekstvariaties kunnen de Avenir 35 Light en de 

Avenir 55 Oblique gebruikt worden.

Voor kantoorgebruik kan de Arial gebruikt worden, 

waarbij dezelfde regels als voor het gebruik van de 

Avenir gehanteerd kunnen worden.

Tekst corps 8

Interlinie 12 punten

Tekst corps 10
Interlinie 15 punten
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