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Online collectebus
Na het succes van vorig jaar 
is het ook dit jaar 
weer mogelijk om 
een online collecte-
bus aan te maken
via onze website. 
Hiermee kunt u 
heel eenvoudig 
nog meer mensen 
bereiken die iets 
willen geven. U kunt 
de online collectebus 
bijvoorbeeld delen onder 
familie en vrienden in uw 
sociale netwerk of via de 
mail. Doet u mee? •

Pinnen en 
contactloos betalen 
aan de deur

Kijk op

www.nsgk.nl/

vrijwilligers

voor info over

de collecte
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“Ons gezin heeft het getrof-
fen. Door te collecteren kan 
ik iets terugdoen voor men-
sen die het moeilijk hebben. 

Destijds werd mijn vrouw bena-
derd om te organiseren. Ik ben 
toen zelf gaan collecteren. Wij 
hebben een neefje met een 
zeldzaam syndroom; kinde-
ren met een handicap kunnen 
moeilijk voor zichzelf opkomen. 
NSGK steekt de hand uit naar 
deze groep. Daar dragen we 
graag aan bij.”

Tips voor collectanten? 
“Bedenk creatieve oplossingen! 
Mijn zoon Lucas loopt met mij 
mee. Dat is gezellig maar geeft 
ook vertrouwen aan de deur. En 
Lucas leert dat het belangrijk is 
dat je iets voor anderen doet. 
Het is sowieso leuk om met 
iemand samen te lopen, soms 
maak ik koppels van onze col-
lectanten die niet graag alleen 
lopen. En ik sta op zaterdag 
altijd bij de supermarkt, dat 
maakt het collecteren én het 
geven laagdrempelig.” •

De collecte innoveert! Samen 
met een 20-tal collecterende 
fondsen testen we dit jaar een 
nieuwe digitale collectebus.
Hierin gaat niet alleen contant 
geld maar er kan ook mee 
worden gepind en contactloos 
betaald. Geen kleingeld in huis? 
Geen probleem! De proef vindt 
plaats in 50 door Stichting Col- 
lecteplan geselecteerde plaat-
sen. Dit is de overkoepelende 
organisatie van collecterende 
goede doelen. Meer weten?  
Ga naar www.collecteren.nl • 

Elin is het gezicht van onze collecte. Deze knappe vrolijkerd is 10 jaar en 
woont in IJmuiden. Kort na haar geboorte kreeg Elin een hersenbeschadiging 
waardoor ze spastisch is en bijna doof. Samen met haar tweelingzusje Bente 
zit ze op judo en ze gaat graag naar buiten in de sportbuggy met haar 
sportieve ouders. Mama Marie-José organiseert al jaren de 
collecte in hun woonplaats en gaat samen met Elin met de 
collectebus langs de deuren. Elin en Bente sieren dit jaar 
alle collectematerialen en u zult hen tegenkomen op de 
                   borden langs de weg.

PASPOORT
NAAM: Edgar de Jager 

GEBOORTEDATUM: 13-07-1
973

WOONPLAATS: Etten-Leur

COLLECTEERT: sinds 200
9 en

organiseert samen met 
zijn 

vrouw

HOBBY’S: golfen en leuke
 dingen ondernemen met 

de kinderen; vrijwillig
er voetbalteam Lucas

VADER VAN: Lucas (8), D
avid (6) en Hanna (4)

LEUKSTE ERVARING TIJDE
NS HET COLLECTEREN: 

Vorig jaar was ik aan 
het collecteren toen 

een man op de fiets m
ij aansprak. ‘Waar 

collecteer je voor’, v
roeg hij. ‘Ik woon 

namelijk in een buiten
gebied en daar komen 

geen collectanten. Maa
r ik wil wel graag 

iets geven.’ Toen deed
 hij iets in de bus 

voor NSGK. Mooi toch? 
En er was iemand die 

zei dat hij geen kleing
eld had. Dat betekent 

meestal dat je niets 
krijgt. Maar toen gaf 

hij een briefje van 20
! Geweldig.

Ga naar nsgk.nl/onlinecollectebus 

en maak uw eigen collectebus aan. 



Dankzij uw steun!
NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap om, met hun beperking, zo volwaardig mogelijk 
te leven. Collecteren is daarvoor van groot belang. Want NSGK ontvang geen overheidssubsidie en 
is afhankelijk van giften. We geven hieronder graag een paar voorbeelden van projecten die mede 
dankzij uw hulp als vrijwilliger gerealiseerd konden worden. Wilt u meer weten over NSGK en de 
projecten die we ondersteunen? Kijk dan op nsgk.nl.

Special Heroes Art
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Deventer 
Sportploeg: samen 
sporten in Salland

De jongeren met een beper-
king als AD(H)D of autisme 
werken er samen met stagi-
airs uit het regulier en speciaal 
voortgezet onderwijs. Zij krij-
gen professionele begeleiding 
en ondersteuning van vaste 
krachten, zoals een grafisch 
leermeester en een jobcoach. 
Zo ontplooien deze jongeren 
hun talenten en vergroten hun 

Voor kinderen en volwassenen met een beperking is het niet 
altijd makkelijk om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. 
Dankzij een intensieve samenwerking tussen NSGK, de Deven-
ter Sportploeg en Iedereen Actief kunnen jongeren met een 
beperking in Salland kennismaken met verschillende sporten.   

Het drukwerk van deze Collectenieuwsbrief is verzorgd door 
Stichting MEO. MEO biedt jongeren met een arbeidshandicap 
de kans werkervaring op te doen op het gebied van drukwerk, 
grafische vormgeving, webdesign en andere ondersteuning 
voor non-profitorganisaties. 

kansen op het vinden van een 
passende baan. Zij kunnen hun 
meerwaarde bewijzen, die vaak 
over het hoofd gezien wordt 
door reguliere werkgevers. 
MEO adviseert werkgevers over 
het in dienst nemen van deze 
jongeren en de voordelen die 
dat op kan leveren. En probeert 
zelf ook zoveel mogelijk betaal-
de banen te creëren. • 

Als leerlingen een activiteit heb-
ben gevonden die bij ze past, 
kunnen ze buiten school om 
terecht bij de betreffende club 
of vereniging. En dat is waarom 
NSGK het project zo belangrijk 
vindt. Wij maken ons er sterk 
voor dat kinderen met en zon-
der handicap samen opgroeien 
en samen leven. Daar hoort ook 

bij dat kinderen met een han-
dicap kunnen deelnemen aan 
dezelfde culturele activiteiten 
als hun niet-gehandicapte leef-
tijdgenootjes. In het afgelopen 
schooljaar deden al 14 scholen 
mee. De verwachting is dat in 
het komende schooljaar nog 
eens 25 nieuwe scholen aan het 
programma gaan deelnemen. •

Stichting MEO creëert werk

Daarna kunnen ze onder bege-
leiding aansluiten bij de regu-
liere sportvereniging van hun 
keuze waar ze kunnen sporten 
met leeftijdgenoten zonder 
beperking. Zodat ze elkaar le-
ren kennen en vriendschappen 
kunnen sluiten. Zo bouwen we 
aan een samenleving waarin 
iedereen meedoet en niemand 
aan de zijlijn staat. 

In Deventer is al veel ervaring 
opgedaan met aangepast spor-
ten. Via de Deventer Sport-
ploeg sporten daar zo’n 250 
sporters met een verstandelijke 
beperking bij reguliere vereni-
gingen. En in Salland heeft ‘Ie-
dereen Actief!’ er de afgelopen 
twee jaar voor gezorgd dat veel 
meer mensen met een beper-
king zijn gaan sporten. •

Special Heroes Art brengt leerlingen in het speciaal onderwijs 
in contact met kunst- en cultuuractiviteiten zoals fotografie, 
dans, muziek, tekenen, boetseren en filmen. Samen met clubs, 
verenigingen en cursusaanbieders worden er kennismakings-
lessen aangeboden op de scholen.  
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