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Digitale collectebus
Met een digitale collectebus kunt u nu nog 
meer mensen bereiken tijdens de collecte. 
Op onze website maakt u eenvoudig uw 
persoonlijke digitale collectebus aan die u 
kunt delen binnen uw familie en kennissen-
kring op social media of via email. Helpt u 
mee om ook online zoveel mogelijk giften 
op te halen voor NSGK? •

Dit is Kjelt, het gezicht van de collecte dit jaar. Dit energieke ventje is 5 jaar en 
woont met zijn ouders en tweelingzusjes Yara en Tyche (6) in Arnhem. Kjelt is te 
vroeg geboren met een dubbele hersenbloeding en is spastisch. Kjelt is gek op 
treinen en vindt het fantastisch om een stukje met de trein 
mee te rijden. Verder is hij een enorme lolbroek die altijd in 
is voor een grapje. Dit jaar gaat u Kjelt tegenkomen op 
borden langs de weg, stations en zal hij te zien zijn op alle 
andere collectematerialen.

SMS NSGK
SMS NSGK1 
naar 4333 voor 
een donatie 
van 1 euro
SMS NSGK2  
naar 4333 voor 
een donatie 
van 2 euro

Kijk op

www.nsgk.nl/

vrijwilligers

voor info over

de collecte
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Digitale 

Ga naar www.nsgk.nl/onlinecollecte en 

maak uw eigen digitale collectebus aan.

jaar NSGK- 
 collecte

Vijftien jaar geleden werd mijn 
meervoudig gehandicapte 
dochter Mara geboren. In die-
zelfde tijd kwam ik toevallig 
in aanraking met NSGK. De 
boodschap van NSGK, een 
samenleving waarin kinde-
ren met een beperking mee 
kunnen doen en niet op een 
apart eilandje hoeven te zit-
ten, sprak me aan. Daarom 
besloot ik mijn steentje bij 
te dragen door te gaan col-
lecteren. Sinds vorig jaar ben 
ik ook organisator van de col-
lecte in Arnhem Zuid. De col-
lecte geeft mij een gevoel van 

saamhorigheid, samen halen 
we zoveel mogelijk geld op. 
Zo komen nieuwe collectanten 
van tevoren bij mij thuis en 
zitten we naderhand rond de 
tafel om het opgehaalde geld 
te tellen.
 
Een tip van Stephanie voor 
alle collectanten: 
Wees enthousiast en weet 
waar je voor je loopt. Blijf fl exi-
bel en spiegel je aan diegene 
die de deur open doet, dat 
resulteert in mooie gesprek-
ken en een goed gevulde col-
lectebus! •
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PASPOORT
NAAM: Stephanie van de 
      Paverd 

GEBOORTEDATUM: 15-06-1972

WOONPLAATS: Arnhem

COLLECTEERT: al 15 jaar

HOBBY’S: squashen en fitness

MOEDER VAN: Mara (15 en meervoudig gehandicapt) Isabella (12) en Fabio (9) 

LEUKSTE ERVARING TIJDENS HET COLLECTEREN: Vorig jaar liep ik door de stromende regen en belde ik tevergeefs aan bij een hele rij huizen waar niemand thuis was. Een auto kwam aanrijden en iemand riep:‘wacht, wacht, kom snel naar binnen, heb je al bij ons aangebeld?’ Waarop ik alsnog geld ontving. Dat zijn mooie momenten, waarbij mensen blij zijn om een bijdrage te kunnen doen en in sommige gevallen het geld zelfs al voor je klaar hebben liggen.

Ook dit jaar is het mogelijk 
om tijdens de collecteweek een 
donatie via SMS te doen. Deze 
optie staat ook vermeld in het 
informatiefoldertje dat u mee 
kunt nemen langs de deuren en 
zal op diverse grote abri’s op 
stations te zien zijn. De dona-
tie is eenmalig en exclusief de 
providerkosten voor een sms. • 



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 ontvangt geen overheidssubsidie 
en is dus grotendeels 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 www.nsgk.nl

Watersporten 
met SailWise
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Brownies & downieS 
in Alkmaar

Door samen naar school te 
gaan ontdekken kinderen dat 
niet alles vanzelfsprekend is 
voor hun leeftijdgenootjes met 
een beperking. Ze leren dat 
kinderen met een beperking 
niet raar zijn, maar je juist heel 
leuk met ze kunt spelen. De 
kinderen van Stichting Liz wor-
den op hun beurt gestimuleerd 

Brownies & downieS opende begin van dit jaar haar deuren 
in Alkmaar. In het lunchcafé werken 10 medewerkers met 
een verstandelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. 
Zij werken in de bediening en in de keuken en serveren de
lekkerste ambachtelijke gerechten!  

Stichting Liz bestaat uit twee Samen naar School klassen in 
Nijmegen waar kinderen met een beperking naar een regu-
liere basisschool gaan. Ze krijgen les in hun eigen, aangepaste 
lokaal en waar mogelijk doen ze activiteiten samen met de 
leerlingen van de school.

in hun ontwikkeling en geprik-
keld door de dagelijkse contac-
ten met de kinderen van school.
NSGK helpt bij de oprichting 
van Samen naar School klassen, 
zoals Stichting Liz. Want kinde-
ren met en zonder handicap die 
samen naar school gaan leren 
dat het vanzelfsprekend is om 
samen te leven. • 

Zowel de accommodaties als de 
schepen van SailWise zijn aan-
gepast en volledig toegankelijk 
zodat iedereen mee kan doen, 
ongeacht de mate van beper-
king. Door actief te zijn op het 
water ervaren kinderen en jon-
geren weer een gevoel van zelf-
standigheid, eigenwaarde en 
onafhankelijkheid.

De vakanties zijn dan ook meer 
dan alleen genieten op het wa-
ter, deelnemers keren terug 
naar de vaste wal met nieuwe 
inzichten over hun eigen moge-
lijkheden. Daarom draagt NSGK 
al jaren met trots bij aan het mo-
gelijk maken van de watersport-
vakanties van SailWise. •

Stichting Liz in Nijmegen

Alleen al in 2016 opende Brow-
nies & downieS 13 nieuwe 
lunchcafés in ons land, waar-
onder de vestiging in Alkmaar. 
Brownies & downieS biedt 
iedereen de mogelijkheid om 
betaalde arbeid te verrichten, 

ongeacht de beperking. Dit 
sluit aan bij de doelstellingen 
van NSGK en de Triodos Bank, 
die samen leningen mogelijk 
maken voor maatschappelijke 
initiatieven via het NSGK Trio-
dos Borgstellingsfonds. •

Al ruim 40 jaar organiseert SailWise uitdagende watersport-
vakanties en activiteiten voor mensen met een beperking. 
Vanuit Elahuizen, Harlingen, Enkhuizen en Loosdrecht gaan 
jaarlijks 1400 mensen met een beperking het water op. Hier-
bij laten zij hun handicap voor even achter op de vaste wal, 
want tijdens een watersportvakantie van SailWise is van alles 
mogelijk. 


