Paardrijden voor
iedereen
NSGK helpt mee!

Zij gingen u voor!
NSGK financierde de afgelopen jaren voornamelijk
maneges die al een groep ruiters met een beperking
hadden. Een kleine greep uit deze toekenningen:
Weg wachtlijst!
Manege de Hazelaar uit Rotterdam kon dankzij toekenningen
van NSGK aangepaste zadels aanschaffen. Daarnaast startte
de manege met de hulp van NSGK een project om hun lange
wachtlijst voor ruiters met een handicap weg te werken.
Hiervoor werd onder andere een extra instructrice opgeleid.

Opknappen rijhal
Jarenlang moest manege de Blijde Ruiters uit Zaandam lessen
afzeggen omdat het zomers in de manege te warm was of in de
winter juist te koud, met de nodige technische problemen tot
gevolg. Dat zorgde niet alleen voor veel extra kosten, maar
vooral ook grote teleurstelling bij de kwetsbare groep ruiters
met een beperking. Mede dankzij NSGK is de toegankelijkheid van de nieuwe rijhal verbeterd.

NSGK helpt u graag om
uw manege of rijvereniging
toegankelijk te maken
Paardrijden is niet alleen een prachtige
sport, het is ook een leuke manier om
mensen te leren kennen. En dat sluit
goed aan bij wat NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind, voor ogen heeft: kinderen met en
zonder handicap die elkaar ontmoeten,
samen leren, samen spelen en natuurlijk
samen sporten. Daarom helpt NSGK
maneges en rijverenigingen om hun toegankelijkheid voor kinderen en jonge-

ren met een handicap te verbeteren.
Want de ervaring leert dat die aanpassingen niet altijd uit de reguliere exploitatie betaald kunnen worden. Daarom
kunt u bij NSGK een financiële bijdrage
aanvragen om de manege zowel fysiek
als sociaal toegankelijk te maken. Zodat
ruiters met en zonder handicap samen
kunnen rijden, samen de paarden verzorgen en samen napraten in de kantine.

Huifbedrijden
Stichting Dupla uit Lutjewinkel zorgt er al jaren voor dat
meervoudig gehandicapte kinderen kunnen genieten van
paarden. Dit doen zij met een huifbed waarop de kinderen
en jongeren op een matras tussen twee paarden inliggen.
Met de hulp van NSGK kunnen veel kinderen in de regio
regelmatig een rit maken met het huifbed.

Waarvoor kunt u een
beroep doen op NSGK?
NSGK wil dat ook ruiters met een handicap overal in Nederland kunnen paardrijden. Wij ondersteunen maneges zonder
ervaring graag en kunnen inhuur van expertise op dit gebied
financieren. Daarnaast is het mogelijk om een aanvraag te doen
om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een tillift, het verbreden van een
deur of de bouw van een aangepast toilet.
Sommige ruiters hebben aangepaste materialen nodig, zoals
zadels. Hierin kan NSGK ook financieel ondersteunen. En
uiteindelijk gaat het erom dat iedereen, of je nu een handicap
hebt of niet, samen geniet van de paarden. Daarom ondersteunt NSGK activiteiten waarbij ruiters met en zonder
beperking elkaar ontmoeten en leren kennen.

Guido Adang van Manege de Hazelaar:
“Met de gift van NSGK heeft Manege de Hazelaar nieuwe vrijwilligers
kunnen werven, nieuwe paarden gekocht en aangepast materiaal
aangeschaft. Hierdoor kunnen we meer kinderen met een beperking
rijlessen aanbieden, en daar zijn we heel blij mee!”

Samen met NSGK maakt u het mogelijk
voor het gehandicapte kind
Samen leven begint met samen opgroeien.
NSGK staat voor een samenleving waarin
kinderen met en zonder beperking gewoon met
elkaar kunnen spelen, leren, sporten, wonen,
werken en ontspannen. We doen ons werk niet
alleen. Samen met partners en vrijwilligers

initiëren en ontwikkelen we programma’s en
projecten op diverse leefgebieden.
Als kinderen en jongeren samen opgroeien,
wordt iedereen daar beter van. Daarom is ons
motto: Beter Samen.
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Meer weten?
Wilt u meer weten over wat NSGK voor u kan doen? Of wilt u een aanvraag indienen?
Kijk dan op www.nsgk.nl/aanvragen. Als u het antwoord op
uw vraag niet op de website vindt, kunt u ook contact opnemen met
een van de projectadviseurs van NSGK via de telefoon
020 - 679 12 00 of mail naar aanvraag@nsgk.nl
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