
Kunnen we nog meer 
voor je betekenen?
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Fijn dat we je project voor kinderen met een handicap konden ondersteunen. 
Samen zorgen we ervoor dat zij kunnen spelen, sporten en leren met hun 
leeftijdgenoten. Zodat ze niet eenzaam hoeven te zijn. Geen kind zonder 
vriendjes, dat is ons motto. 

We helpen je graag om nog meer geld in te zamelen voor je project. 
Dat kan op twee manieren.
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Meer weten of aanvragen? Kijk voor de voorwaarden 
op nsgk.nl/plusregeling of neem contact met ons 
op via 020-679 12 00 of info@nsgk.nl.  

!

Tijdens onze collecteweek in november gaan we met duizenden vrijwilligers langs 
de deuren. Collecteer jij mee, samen met je collega’s, vrijwilligers en andere 
betrokkenen? Het geld dat je inzamelt, gaat voor de helft naar je eigen project. 
De rest besteden wij aan andere mooie projecten voor het gehandicapte kind. 
Uiteraard zorgen wij voor de collectebussen.

1 Collecteer je mee?  Dan doen 
we fiftyfifty

Serviceclubs zoals de Lions, Rotary of Kiwanis zetten zich geregeld in voor maat-
schappelijke initiatieven in hun regio. Ook veel bedrijven doen graag iets voor het 
goede doel. Gaan ze geld inzamelen voor jou? Laat het ons dan van tevoren 
weten. Vaak kunnen wij de opbrengst met de helft vermeerderen. En in sommige 
gevallen zelfs meer, bijvoorbeeld als het gaat om Samen naar School of RaceRunning.

2 Samen sterker met bedrijven 
en serviceclubs

! Meer weten of aanmelden? 
Neem dan contact met ons op 
via 020-679 12 00 of 
collecte@nsgk.nl, of kijk op 
nsgk.nl/collecteregeling. 

Speeltuin Gewoon Buiten in Overloon wil toe- 

gankelijk zijn voor kinderen met en zonder 

handicap. Om de speeltuin aan te passen 

schakelde Renuka de Kunder onder meer de 

Rabobank en de Lions Club in. Doordat ze ons 

daar vroegtijdig bij betrok, konden wij de 

opbrengst van 6.400 euro verhogen tot 

9.600 euro. De Kunder: ‘Met dank aan deze 

geweldige regeling konden wij een rolstoel-

carrousel plaatsen!’

Via de Deventer Sportploeg sporten zo’n 250 

sporters met een beperking bij een reguliere

vereniging. Als het aan de organisatie ligt, 

worden dat er nog meer! Voorzitter Kees van Hoof: 

‘In november collecteren veel van onze sporters 

voor het Gehandicapte Kind. Zo helpen ze de

Deventer Sportploeg en doen ze tegelijkertijd iets 

voor andere projecten. Dat vinden wij belangrijk 

en zelf vinden ze het leuk om iets voor andere 

kinderen en jongeren met een beperking te doen!’

Foto: B
ertil van B

eek
Foto: M

athild
e D

usol



Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Wibautstraat 212-214 • 1091 GS Amsterdam • Telefoon  020 - 679 12 00 • E-mail  info@nsgk.nl • www.nsgk.nl
IBAN NL76 RABO 0334 4334 44 0

5
-20

20

Samen zorgen we ervoor dat kinderen 
met een handicap niet meer langs de 
zijlijn hoeven te staan. We hopen snel 
weer van je te horen, zodat we nog 
meer kinderen kunnen helpen!
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