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Geven via iDEAL QR
Geen contant geld in huis? Geen
probleem! Ieder jaar zijn we met 
de collecterende fondsen op
zoek naar nieuwe mogelijk-
heden om te geven aan de deur.
Dit jaar introduceren we de 
iDEAL QR-code. Dit werkt heel 
eenvoudig: 

• De gever opent zijn Mobiel  
   Bankieren App

• Scant de iDEAL QR-code*

• Volgt de stappen in beeld

*mogelijk hebben nog niet alle  
 banken een QR-scanner in hun app

Kijk op

www.nsgk.nl/

vrijwilligers

voor info over

de collecte
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M�ĳn!

NSGK is volledig afhankelijk
van giften, daarom collecteer
ik. Want  NSGK maakt mooie
projecten mogelijk waardoor 
kinderen met en zonder be-
perking elkaar ontmoeten en 
van elkaar kunnen leren. 

Mij kost het collecteren slechts 
een beetje vrije tijd. Tegelijk 
kan ik anderen vertellen over 
het werk van NSGK en wat dat 

betekent voor kinderen met 
een beperking, maar óók voor 
kinderen zonder beperking. 
Fijne bijkomstigheid: ik leer 
steeds meer mensen in mijn 
omgeving kennen. 

Tips voor andere 
collectanten? 
Ga juist met slecht weer langs 
de deuren, want mensen zijn 
dan geneigd meer te geven. •

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 
in je sociale netwerk of via 
de mail. Doe je mee?! • 

“Ik ben Merijn! En ik ben dit jaar het gezicht van de NSGK-collecte, dat vind ik 
super cool! Ik ben 13 jaar en woon met mijn ouders, Daan en Marlies, en superzus 
Jasmijn in Zaandam. Omdat ik een hersenbeschadiging heb, kan ik niet lopen en 
zit ik in een rolstoel. Daardoor kan ik sommige dingen niet. Dat is niet altijd leuk 
maar gelukkig zijn er ook heel veel dingen die ik wél kan. 
Ik ga naar school, zit op judo en ga ook graag Race-
Runnen. Later wil ik banketbakker worden. Met mijn 
vader vind je me nu al vaak in de keuken.” 

Online collectebus

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

Geven via iDEAL QR
Geen contant geld in huis? Geen
probleem! Ieder jaar zijn we met 
de collecterende fondsen op
zoek naar nieuwe mogelijk-
heden om te geven aan de deur.
Dit jaar introduceren we de 
iDEAL QR-code. Dit werkt heel 
eenvoudig: 

 De gever opent zijn Mobiel  

PASPOORT
NAAM: Hildegard Oet 

GEBOORTEDATUM: 12-06-1
962

WOONPLAATS: Utrecht

COLLECTEERT: sinds 201
0 

HOBBY’S: tekenen, schild
eren, 

buitenactiviteit, geze
llige etentjes

BEROEP: Projectadviseur
 bij NSGK

LEUKSTE ERVARING TIJDE
NS HET COLLECTEREN: 

Eens tijdens de collec
te was het november-

weer wat je ervan verw
acht: koud, veel 

wind en natte sneeuw. 
Helemaal verkleumd 

en gewapend met collec
tebus en paraplu 

liep ik in mijn buurt 
langs de deuren. 

Sommige mensen hadden 
echt met mij te doen 

en gaven gul. Maar ook
 heel fijn was dat 

ik regelmatig mocht bi
nnenkomen om even 

op te warmen. Soms kre
eg ik zelfs warme 

chocomelk, koffie of t
hee aangeboden. Zo 

werd de collecteweek i
n november toch nog 

een warme aangelegenhe
id!



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 leeftijdgenootjes zonder handicap; in de speeltuin, op de sportvereniging, op school en de 
werkvloer. Hieronder laat ik graag een paar projecten zien die mede dankzij jouw steun gerealiseerd 
konden worden. Op nsgk.nl vind je nog meer mooie projecten.

  � � � e � n � r L� t, Landelijk coördinator collecte

Samen sporten 
dankzij de Race-
Runner
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Een eigen stem voor Hugo
Hugo (7) heeft autisme en kan niet praten. Hij is één van de ruim 
5.000 kinderen in Nederland die niet kunnen spreken. Voor 
deze kinderen waren alleen hele dure hulpmiddelen met vol-
wassen stemmen beschikbaar. Totdat NSGK hielp de allereerste
kinderstemmen bij een nieuwe spraakapp te ontwikkelen.   

We helpen atletiekverenigingen
bij de aanschaf van deze coole
en supersnelle hulpmiddelen. 
Samen zorgen we ervoor dat 
RaceRunnen de snelst groei-
ende aangepaste sport in Ne-
derland is.

Trainer Ilse van AV Zuidwal in 
Huizen: “Het heeft zo’n mooi ef-
fect op de kinderen én ouders. 
Sommige ouders kenden hun 
kind alleen in een rolstoel en nu 
zien ze hem rennen, dat is heel 
emotioneel om te zien.” •

Moeder Martine (39): 
“Hugo kon dingen 
niet met ons delen. 
Daar werd hij soms 
heel verdrietig en 
gefrustreerd van. 
Ook was het lastig 
voor hem zich te 
ontwikkelen. Toen hij 

 6 jaar was, kreeg hij een   
    nieuwe spraakapp,  

  maar nog met een 
    volwassen stem. 
    Andere mensen 
   zagen hem nog   
        steeds als een   

    jongetje dat niet 
kan communiceren. 

Kinderen met een handicap kunnen vaak niet terecht bij een 
sportvereniging in hun buurt. Ze staan daardoor letterlijk bui-
tenspel. De RaceRunner brengt daar verandering in. Met deze 
unieke driewielloopfiets kunnen veel kinderen met een motori-
sche handicap tóch lopen of zelfs rennen. Het VUmc en NSGK 
introduceerden RaceRunning als sport in Nederland. 

Dieren maken een 
groot verschil
Wist je dat dieren een positieve invloed hebben op kinderen 
met een verstandelijke beperking? Het helpt ze in hun 
ontwikkeling! 

Met jouw hulp steunen wij 
Stichting Sam in hun dier-
ondersteunde therapie. Initia-
tiefnemer Richard Griffi oen: 
“In ons programma komen 
kinderen in contact met boer-
derijdieren, paarden en hon-
den. Spelenderwijs ontwikke-
len de kinderen zich. Ze ont-

spannen. Hun concentratie 
neemt toe. Dat alles geeft ze 
meer zelfvertrouwen!”
Moeder Debora: “Mijn zoon 
Micha (15) kan slecht tegen 
prikkels. Hij is vaak heel druk. 
Dankzij de therapie is hij nu 
een stuk rustiger en zelfstan-
diger. Dat is geweldig.” •

Met de app met kinderstem-
men heeft hij oneindig veel 
mogelijkheden gekregen en is 
het Hugo die iets zegt. Hij kan 
vertellen wat hij wil. Wat hij 
heeft meegemaakt. Hoe hij 
zich voelt. Andere kinde-
ren accepteren hem 
beter.
Soms raakt hij nog wel 
gefrustreerd als iets niet 
lukt, maar nu kan hij het 
ons vertellen en kunnen 
wij hem helpen. Zonder de 
financiële steun van NSGK 

hadden de kinderstemmen bij 
de app nooit ontwikkeld kunnen
worden. Daarvoor ben ik heel 
dankbaar.” •


