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Veel kinderen als Aiden (13) spelen 
alleen. Geen kind zonder vriendjes 
– dat is waar we ons dagelijks keihard
voor inzetten. Er zijn meer dan 
100.000 kinderen met een handi-
cap. Eenzaamheid in de opgroeifase 
heeft verstrekkende gevolgen voor 
het verdere leven. Per jaar bereiken 
we 30.000 kinderen en zorgen ervoor 
dat zij samen kunnen opgroeien met 
leeftijdgenootjes. In de speeltuin, op 
school, op de sportclub. Dat kan 
alleen dankzij vrienden zoals jij. 

Geen kind 
zonder 
vriendjes
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Meer weten over eenzaamheid 
onder kinderen met een 
handicap? Kijk op
hetgehandicaptekind.nu

!

Geven via iDEAL QR
Dit zijn Jesse, Gilano, Nicky, 
Joey en Viggo. Vijf vrienden 
en toekomstige bewoners van 
De Downdriehoek, een woon-
groep voor jongeren met het 
Downsyndroom. En ook zij
doen mee met de collecte!

“We willen een woonvoorziening 
in de kop van Noord-Holland 
waar we vanaf 2023 met 10 jon-
geren kunnen wonen. Daarvoor 
is natuurlijk veel geld nodig. 
Het Gehandicapte Kind steunt 
ons hierin met een bijdrage. 

Daarnaast doen we mee met de
collecte. De helft van wat we op-
halen is voor ons wooninitiatief! 
Vorig jaar deden we voor het 
eerst mee en dat leverde ontzet-
tend veel positieve reacties op. 
We kwamen in de krant en win-
keliers boden spontaan aan om 
een collectebus op de toonbank 
te zetten. Ook dit jaar gaan we 
weer samen met onze ouders, 
broers en zussen langs de deu-
ren. Zo komt ons huis steeds 
dichterbij.”

De online collectebus - aan te 
maken via onze website - is 
inmiddels een begrip. Hiermee 
kun je op een leuke manier 
en heel eenvoudig nog meer 
mensen bereiken die iets willen 
geven voor kinderen met een 
handicap. Je online collectebus 
kun je delen onder familie en 
vrienden via WhatsApp, sociale 
media en mail. Doe je mee?

Online Collectebus*

Wij doen ook mee!

Fifty-fi fty regeling 
Als initiatiefnemers meedoen met de collecte mogen 
zij van elke euro 50 cent besteden aan hun eigen 
project! Meer weten? Mail naar collecte@nsgk.nl.

!

Dit jaar is                         het
gezicht van onze collecte!

Aiden

                        Vorig jaar introduceerden we de iDEAL QR.  
                        Ook zonder kleingeld in huis is het daarmee  
                         mogelijk om te geven aan de deur. En dat  
                         deden heel veel mensen! Daarom vind je de  
                          QR-code ook dit jaar weer op je legitimatie-                        
                          bewijs en in de folder. Nog meer goed 
                          nieuws: naast Rabobank en Knab doen nu  
                          ook ING en ABN-Amro mee.

                                 Het werkt heel eenvoudig:
                      • de gever opent de mobiel 
                                bankieren app op zijn telefoon
                      • scant de iDEAL QR-code
                      • volgt de stappen in beeld

Ga naar nsgk.nl/onlinecollectebus en maak je 
eigen online collectebus aan.*

Meer weten? Ga naar nsgk.nl/vrijwilligers/tips»
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Dankzij jouw steun!
Met jouw tijd maak je een groot verschil voor kinderen en jongeren met een handicap. Daarvoor wil ik je 
hartelijk bedanken! Dankzij de inzet van onze collectanten kunnen deze kinderen meedoen met hun leef-
tijdgenootjes zonder handicap; in de speeltuin, op de sportvereniging en op school. Benieuwd wat we mede 
dankzij jouw steun gerealiseerd hebben? Lees dan snel verder! Op nsgk.nl vind je nog meer mooie projecten.

Eveline van der Lugt, Landelijk coördinator collecte

De Bijzondere 
Eredivisie laat 
dromen uitkomen
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Samen naar School
De ouders van Tom (6) hadden nooit gedacht dat hij naar school 
zou gaan. Tom heeft autisme en hypermobiliteit. Dokters 
dachten dat hij waarschijnlijk nooit zou kunnen lopen en het 
was onduidelijk of hij goed zou kunnen leren. Toch gaat hij nu 
elke dag naar school, met een grote lach op zijn gezicht.   

Een uniek project waar-
mee we jongeren met een 
handicap de kans geven 
het beste uit zichzelf te 
halen, te groeien en te 
schitteren. Zeker 100.000 
kinderen hebben in Neder-
land te maken met een 
beperking. Zij staan vaak 
letterlijk en figuurlijk bui-

tenspel. Terwijl het voor hen 
juist extra belangrijk is om te 
sporten, want sport versterkt 
je gezondheid, zelfredzaam-
heid en zelfvertrouwen. En 
door samen te sporten leer je 
vriendjes en vriendinnetjes 
kennen, heel belangrijk voor 
een groep die bovengemid-
deld vaak eenzaam is. 

De start van de competitie 
wordt gevolgd in de zes-
delige tv-serie FC De Helden 
uitgezonden door de KRO-
NCRV vanaf donderdag 28 
november om 22.30 uur op 
NPO 1. Het wordt leuk! Kijken 
dus. Je kunt de Bijzondere 
Eredivisie ook volgen op het 
YouTube kanaal ‘Bijzondere 
Eredivisie’.

Dit project is mede mogelijk 
gemaakt dankzij de deelnemers 
van de

Tom zit in een Samen naar 
School klas in Voorschoten. 
Een Samen naar School klas is 
een speciale klas voor kinderen 
met een handicap binnen een 
gewone school, in dit geval ba-
sisschool de Vink. In hun eigen 
lokaal krijgen ze onderwijs op 
maat, met alle zorg en onder-
steuning die ze nodig hebben. 
En als het kan doen ze gewoon 
mee met de andere leerlingen, 
tijdens het kringgesprek, de 
muziekles, gym of het speel-
kwartier.

Tom geniet van het leren en 
van het contact met andere 
kinderen. Hij speelt graag, kan 

al korte woordjes lezen en leert 
nu cijfers. De ouders van Tom 
hadden niet verwacht dat hij dit 
zou kunnen en zijn dan ook heel 
trots op hem.

Mede dankzij onze collectevrij-
willigers zijn er nu al 33 Samen 
naar School klassen. Maar nog 
niet alle kinderen zoals Tom 
hebben het geluk dat er een 
Samen naar School klas in de 
buurt is. Meer dan 10.000 kin-
deren met een handicap gaan 
zelfs helemaal níet naar school. 
Daarom zijn er nog veel meer 
Samen naar School klassen 
nodig. Mede dankzij de collecte 
kunnen we dit realiseren. 

Op 22 september is de Bijzondere Eredivisie gestart. 
Tien profclubs vaardigen een team af waarin voetbal-
talentjes met een handicap hun skills kunnen laten 
zien in deze meerjarige competitie.

Regelmatig merken wij dat de afkorting NSGK lastig is in het gebruik. Ook aan de deur als we collec-
teren. Jij hebt die ervaring wellicht zelf ook. Daarom laten we deze afkorting vervallen. Als korte 
versie van onze naam gebruiken we voortaan: het Gehandicapte Kind. Omdat de afkorting ook in 
ons logo stond, hebben we deze ook aangepast en meteen een opfrisbeurt gegeven. Maar verder 
blijven we gewoon de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, zoals je ons kende.

NSGK wordt het Gehandicapte Kind
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Volg de Bijzondere 
Eredivisie 
op YouTube!
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