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Festival 5D gooit het roer 
om. Dit zintuigenprikkelende 
theaterspektakel werd jaar-
lijks georganiseerd voor en 
door jongeren met een be-
perking. ‘Toen we vijf jaar 
geleden begonnen, wilden 
we mensen laten zien hoe je 
een leuk, toegankelijk festival 
kunt organiseren’, vertelt El-
len de Ruiter, directeur. ‘Dat 
hoeft nu niet meer. Festivals 
zoals Oerol weten ons tegen-
woordig te vinden vanwege 
onze expertise op dit gebied. 
Daarom stoppen we met het 
festival en gaan verder onder 
de naam 5D – toegankelijk 
theater maken. Door het hele 
land verzorgen we voorstel-
lingen op bestaande festivals.  
Daarnaast geven we work-
shops en cursussen in onze 
eigen theaterwerkplaats. Ui-
teraard richten we ons bij al 
onze activiteiten op jongeren 
met en zonder handicap. 5D 
heeft ook stages en leerwerk-
plekken voor jongeren met 
een beperking.’

5D maakt theater 
toegankelijk

Traditiegetrouw vond in novem-
ber de NSGK-collecte plaats. 
De opbrengst was dit jaar al-
weer hoger dan vorig jaar. Onze 
vrijwilligers haalden maar liefst  
€ 805.400 op. NSGK dankt alle 
collectanten en gulle gevers 
voor dit geweldige resultaat! En 
we bedanken ook de 10-jarige 
Kirsten. Zij was dit jaar het ge-

zicht van de NSGK-collecte. Door 
het hele land was ze levensgroot 
te zien op posters en ze kwam op 
televisie. ‘Kirsten vond het gewel-
dig’, vertelt haar moeder Lydia 
Schuurman. ‘Ze werd door wild-
vreemden herkend op straat. Kin-

Het is 15 juni 1950. NSGK wordt 
opgericht en begint de eerste 
school speciaal voor kinderen 
met een handicap. Heel bijzonder 
in die tijd. Maar hoe anders den-
ken we daar 65 jaar later over! Jan 
Franssen, coördinator  van het 
NSGK Samen naar school-pro-
ject, vertelt: ‘Vandaag de dag zet 
NSGK zich in voor een samenle-

ving waarin iedereen op z’n eigen 
manier volwaardig meedoet. We 
willen dat iedereen op z’n eigen 
manier volwaardig meedoet. On-
derwijs vormt de basis van zo’n 
samenleving. Helaas gaan kinde-
ren met en zonder beperking nog 
steeds naar verschillende scho-
len. Ze komen elkaar gewoon niet 

tegen. Hierdoor leren ze niet hoe 
leuk het kan zijn om met elkaar te 
leven. Ons jubileumproject NSGK 
Samen naar school moet daar 
verandering in brengen.’

Ontmoeting
NSGK Samen naar school is ge-
inspireerd op ‘Klas op wielen’. In 
deze klassen gaan kinderen met 

een meervoudige 
beperking naar een 
reguliere school. 
Ze hebben een 
aangepast klaslo-
kaal waar ontwik-
kelingsgerichte 
activiteiten plaats-
vinden. Daarnaast 
krijgen ze ook 
les met de leer-
lingen van de 
reguliere basis-
school, bijvoor-

beeld in creatieve vakken. In de 
pauze spelen alle kinderen ge-
woon samen op het schoolplein. 
In het jubileumjaar wil NSGK 
op minimaal 15 reguliere basis-
scholen een dergelijke klas ont-
wikkelen. Jan Franssen: ‘Bij de 
projecten die NSGK anno 2015 
ontwikkelt, is ontmoeting ons 

Samen naar school? Gewoon doen!
Op 15 juni 2015 bestaat NSGK 65 jaar. Dat vieren we door te doen wat we al die 
jaren hebben gedaan. Ons inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap. 
Anno 2015 betekent dat: werken aan een samenleving waarin kinderen met en 
zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Daarmee kun je niet vroeg genoeg 
beginnen. Dus kozen wij als jubileumproject: NSGK Samen naar school!  

deren uit haar klas hadden haar 
zelfs gespot op Amsterdam CS. 
Het heeft haar zoveel plezier 
en zelfvertrouwen gegeven. 
En dan zo’n opbrengst… Nog 
meer reden om super trots op 
haar te zijn!’

sterkste wapen. Je kunt kin-de-
ren 100x vertellen dat het leuk 
is om met elkaar te spelen. Maar 
om het te geloven, moeten ze 
het toch gewoon doen. Dus 
zorgt NSGK dat kinderen met en 
zonder handicap elkaar tegen-
komen. Samen spelen, samen 
naar school gaan, samen spor-
ten. Dan zien ze vanzelf dat ze 
van alles met elkaar kunnen.’ 
Komend jaar biedt NSGK fi-
nanciële en praktische steun bij 
de opstart van circa 15 ‘Samen 
naar school’-klassen. Kent u een 
school die misschien zo’n bij-
zondere klas wil beginnen? Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met projectleider Joke 
Visser, jvisser@nsgk.nl

Super trots!

NSGK krijgt geen subsidie. We doen ons werk voor kinderen 
en jongeren met een handicap al 65 jaar dankzij donateurs en 
vrijwilligers. Wilt u ons in november 2015 een handje helpen 
bij de jaarlijkse collecte? Meld u dan nu aan op www.nsgk.nl/
vrijwilliger of bel 020-6791200.

Dit jaar bestaat NSGK 65 
jaar. Deze 65 jaar hebben 
veel aangrijpende, hoop-
gevende en grappige 
verhalen opgeleverd. We 
vertellen dit jaar 65 van 
die verhalen. Zoals het 
verhaal over onze ‘Samen 
naar school’ klassen. 
www.nsgk.nl/65verhalen
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Met uw steun...
Met uw steun realiseert NSGK jaarlijks honderden projecten op het gebied 
van educatie, wonen, werken, voorlichting en vrije tijd. We doen een kleine 
greep uit de nieuwe projecten.

Meer informatie over 
deze en andere 

NSGK-projecten vindt 
u op 

www.nsgk.nl/
onze-projecten

Het geheim van succes
In 2013 introduceerde NSGK 
op basisscholen ‘Handicap in 
de les’. Met dit lespakket le-
ren scholieren spelenderwijs 
meer over handicaps. Ze er-
varen ook zélf hoe het is om 
een handicap te hebben. De 
lesmodule werd bijna 300 keer 
gedownload en de leskisten 
zijn op maar liefst 42 scholen 
gebruikt. ‘Ik wist dat het een 
goed idee was’, vertelt pro-
jectleider Joke Visser. ‘Maar 
dat het zo’n succes zou wor-
den, had niemand verwacht. 
Op piekmomenten kwamen 
we leskisten tekort. Bij voor-
lichting werkt het blijkbaar 
toch heel goed als kinderen 
actief kunnen meedenken en 
zelf dingen ervaren. Misschien 

is dat het geheim van ons suc-
ces!’ Handicap in de les gaat in 
2015 verder met vernieuwde 
(beter hanteerbare) leskisten 
en wil de activiteiten uitbrei-
den naar de eerste twee klas-
sen van het voortgezet onder-
wijs. Meer weten? 
www.handicapindeles.nl •

Gewoon sporten. Simpel 
toch? 
Sociaal pedagoog Virgil Te-
vreden (27) maakte zich zor-
gen. Hij werkte in het speciaal 
onderwijs en signaleerde dat 
veel jongeren dreigden te 
ontsporen. ‘Op school ging 
het nog wel. Maar na school-
tijd hingen ze maar wat rond. 
Op sportclubs vonden ze 
geen aansluiting. Instructeurs 
snapten niet hoe ze moesten 
omgaan met onze leerlingen 

en met andere jongeren liep 
het ook niet lekker. Totdat 
ik op een dag besloot: ik ga 
mee naar de sportclub om 
het contact te begeleiden. 

Toen lukte het ineens wel! Zo 
ontstond het idee om Jon-
geren Die het Kunnen (JDK) 
op te richten.’ JDK begeleidt 
al drie jaar jongeren met een 
lichte verstandelijke beper-
king of gedragsproblemen op 
reguliere sportclubs. Volgens 
Virgil biedt deze constructie 
alleen maar voordelen. ‘Sport 
is bij uitstek een middel om 
sociale vaardigheden aan te 
leren. Bovendien moeten de 
jongeren zich gewoon aan de 
regels houden; ze leren om-
gaan met gezag. Handig voor 
later! Maar het belangrijkste is 
dat de jongeren weer zelfver-
trouwen krijgen. Ze lopen er al 
hun hele leven tegenaan dat 
ze iets niet kunnen. Zo komen 
ze hier ook binnen: ‘Ik kan het 
toch niet’. Na een poosje zien 
ze dat het wél lukt en dat het 
nog leuk is ook. Ze sporten ge-
woon mee en maken vrienden. 
Simpel toch?’ •

Zo kan het ook!
Wat is er leuker dan samen 
muziek maken? Niks, vinden 
ze in Druten. Daarom zijn ze 
het project Muziek = klasse 
gestart. Dit project biedt kin-
deren met en zonder een ver-
standelijke beperking de kans 
om een instrument te leren 
bespelen zodat ze met elkaar 

muziek kunnen maken. Mo-
menteel wordt er druk gere-
peteerd voor de grote slotuit-
voering op 26 mei. Maar liefst 
80 kinderen doen mee! Yvon-

ne Verschuren van de Nieuwe 
Muziekschool Druten: ‘Mu-
ziek = klasse is goed voor de 
muzikale ontwikkeling, maar 
dat niet alleen. Normaal ge-
sproken doen de kinderen uit 
het reguliere onderwijs niets 
samen met kinderen van het 
speciaal onderwijs. Ze komen 
elkaar gewoon nergens tegen. 
Ik merk dat ze het heel leuk 
vinden om nu dingen samen te 
doen. Je ziet ze echt denken: 
goh, zo kan het ook.’ •

Dág handicap!
Wie vroeger een handicap 
had en van zeilen hield had 
pech. Aangepaste watersport 
bestond eenvoudigweg niet. 
Totdat (op de kop af!) 40 jaar 
geleden SailWise werd opge-
richt. SailWise organiseert uit-
dagende watersportvakanties 
en -activiteiten  voor mensen 
met een beperking. Menne 

Scherpenzeel, directeur: ‘Men- 
sen die bij ons vakantie vie-
ren, zijn vaak verrast over hun 
eigen mogelijkheden. Iemand  
met een hoge dwarslaesie kan 
bij SailWise met z’n kin zelf-
standig de boot besturen. Een 
van onze gasten verwoordde 
het eens heel mooi. Hij zei: 
“Als ik bij jullie ga zeilen, laat 
ik mijn handicap achter op 
het vaste land”.’ SailWise 
biedt gasten de kans om zo 
zelfstandig mogelijk vakan-
tie te vieren. Al  40 jaar is het 
motto: we doen normaal wat 
normaal kan en speciaal wat 
speciaal moet. Menne: ‘We 
zijn wars van betutteling. Van 

zeilen tot koken, we doen al-
les samen. Iedereen draagt 
naar vermogen bij. In de aan-
gepaste keuken is er bijvoor-
beeld  een speciaal plankje 
waarmee je zelf je aardappels 
kunt schillen. Natuurlijk is er 
professionele begeleiding aan 
boord. Bij SailWise werken 
veel vrijwilligers. In de praktijk 
zien we trouwens weinig on-
derscheid tussen vrijwilligers 
en gasten. Het is gewoon een 
groep mensen die samen een 
fantastische vakantie beleven. 
Op het water ontstaan vaak 
hechte vriendschappen.’ •



Rennen voor Twee is een nieuw tv-programma van de EO en NSGK, waarin 
vier familieleden samen met hun gehandicapte kind/broer het onmogelijke 
gaan presteren: het volbrengen van een Olympische triathlon!

De training én de opnames zijn al in volle gang en we laten u graag al-
vast kennismaken met de toppers die op zaterdag 27 juni de uitdaging 
aangaan in Oud Gastel. Wilt u deze deelnemers alvast een extra steun-
tje in de rug geven? Dat kan online via hun actiepagina’s!

Rennen voor Twee
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9.
00

0

€ 402.000

€ 886.000
€ 1.356.000

€ 368.000

€ 544.000

Kort financieel
In 2014 hebben we 201 projecten voor kinderen en jongeren met een 
handicap ondersteund. Daarmee hebben we vele duizenden kinderen en 
jongeren geholpen om te kunnen spelen, sporten, leren, wonen, werken 
of om op vakantie te gaan – liefst samen met leeftijdsgenootjes zonder 
handicap. Met onze steun was een bedrag gemoeid van bijna 4,3 miljoen 
euro dat afkomstig was van onder meer donaties, 
nalatenschappen en de huis-aan-huis collecte. 
Daarnaast ontving NSGK van de Vrienden-
loterij het mooie bedrag van € 268.272. 
Een volledig overzicht van onze activi-
teiten leest u in ons jaarverslag dat in 
mei wordt gepubliceerd op www.nsgk.nl 

Voorlichting

Wonen

Scholing en werk

Vrije tijdsbesteding

Beeldvorming

Overige bestedingen

PASPOORT
TEAM ROOTLIEB 

Vader Daniel en 
zoon Merijn (10)

WOONPLAATS: Zaandam 

“Onze uitdaging: de Olympische Triathlon 
van Oud Gastel. Motto: We kunnen alles, 
alleen anders.”

Actiepagina: www.nsgk.nl/teamRootlieb 

PASPOORT
TEAM SCHELVIS 

Moeder Marie-Jose 
en dochter Elin (7)

WOONPLAATS: IJmuiden 

“Onze tweelingdochters werden veel te 
vroeg geboren. We hebben samen een 
moeilijke weg bewandeld, maar we hebben 
ons er doorheen geknokt.”

Actiepagina: www.nsgk.nl/teamSchelvis 

PASPOORT
TEAM POL 

Moeder Foekje
 en 

dochter Jari 
(17)

WOONPLAATS: H
asselt 

“We lazen de 
oproep voor h

et programma 
en 

het liet ons 
niet meer los

...”

Actiepagina: 
www.nsgk.nl/t

eamPol Rennen voor Twee (EO) NPO1 donderdag 25 juni t/m 
woensdag 1 juli van 19:00-19:50

Foto’s: Willem-Jan de Bruin (EO)

PASPOORT
TEAM HURKMANS 

Broers Rowen (18) en 
Tijmen (13)

WOONPLAATS: Waalwijk 

“Ik ben al zo vaak bejubeld als ik over de 

finish kom, maar dit gun ik m’n broertje 

ook, omdat ik weet dat hij daar zo van zal 

genieten.”

Actiepagina: www.nsgk.nl/teamHurkmans 



In actie voor NSGK
NSGK zou haar werk niet kunnen doen zonder de 
steun van betrokken donateurs. Het is dan ook 
fantastisch om te zien hoe mensen en organisa-
ties door het hele land activiteiten organiseren 
om geld in te zamelen voor kinderen met een 
handicap. Hieronder leest u enkele leuke acties. 

Veiling voor Down Town
Lionsclub Anna Paulowna haal-
de met een veiling € 8.214 op. 
NSGK verdubbelde dit bedrag 
en zo kon het gebeuren dat 

Boyd Spigt (21) een gat in de 
lucht sprong. Wéér een stapje 
dichterbij zijn verhuizing naar 
Down Town! Begin 2016 neemt 
hij met 7 andere jongeren met 
een verstandelijke beperking 
zijn intrek in deze woonvoorzie-
ning in Anna Paulowna. Boyd: 
‘Straks ga ik in mijn eigen huis 
wonen. En misschien wel trou-
wen. Maar ik kan niet alleen wo-
nen. Sommige dingen doet de 
begeleiding. Zij helpen ook mijn 
vrienden. We gaan met z’n allen 
in Down Town wonen. Handig 
en gezellig.’

Sociaal betrokken 
Wie denkt dat het bij Markt-
plaats alleen om handel draait, 
heeft het mis. Het moederbe-
drijf eBay stimuleert werkne-
mers om sociaal betrokken te 
zijn. Mensen krijgen vrij om vrij-
willigerswerk te doen, er wor-
den inzamelingsacties georga-
niseerd en werknemers mogen 
zelf goede doelen aandragen 
voor een schenking. NSGK ont-
ving maar liefst € 10.000! Mo-
ana Aaldering van eBay/PayPal: 
‘De meesten van ons zijn ouder. 
Ze weten wat het is om voor een 
kind te zorgen. Dan voel je van-
zelf meer betrokkenheid met 
kinderen met een handicap.’

6

R

E

E

         

O
5

3

1

4

J

I

N

J I W

O

D O

2

7

O R D

N O D

W S

S N

S J

D R

W D

S W N

8

Winnaars puzzel oktober 2014
Fred Emons uit Harskamp, Jacqueline van Doorn uit Gouda, Karel M. de Jong uit ’s-
Gravendeel, de heer T. Trapman uit Hoogland en J. van Loon uit Bergen op Zoom. 

 Puzzel mee en win…
Onder de goede inzenders verloten wij 4 
exemplaren van de dichtbundel Dag taart 
op de tafel, met gedichten van mensen met 
een verstandelijke beperking.   

Elke rij (horizontaal en verticaal) en elk vier-
kant bevat de letters van ONDERWIJS. 
Als de letters goed zijn ingevuld, leest u 
(met behulp van de cijfers) de oplossing af. 
Deze oplossing kunt u tot 1 mei mailen naar 
info@nsgk.nl of opsturen naar ons postadres.

Dag taart 
        op de tafel

156 GEDICHTEN 
 VAN MENSEN MET 
 EEN VERSTANDELIJKE 
 HANDICAP

DE STIEL / SPECIAL ARTS

Op 27 juni a.s. vindt in Oud Gastel de NSGK triathlon plaats. Hier wor-
den ook opnames gemaakt voor het televisieprogramma Rennen voor 
Twee. Op pagina 3 van deze nieuwsbrief maakt u vast kennis met de 
vier koppels. Natuurlijk kunt u straks thuis voor de buis kijken hoe ande-
ren deze sportieve uitdaging aangaan en zo NSGK steunen. Maar is het 
niet veel leuker om zelf mee te doen? Aanmelden kan via 
www.nsgk.nl/triathlon

Doet u mee?  

Mooie gift 
Serviceclub Soroptomist Interna-
tional Rotterdam organiseerde 
een concert met het blazersen-
semble van het Rotterdams Phil-
harmonisch. NSGK verdubbelde 
de opbrengst. In totaal ging er 
€ 12.000 naar rijvereniging De 
Hazelaar in Rotterdam. Voorzit-
ter Guido Adang: ‘Bij ons rijden 
veel kinderen met een handicap. 
Daarvoor zijn kostbare voorzie-
ningen nodig. Met deze gift kun-
nen we weer vooruit. We heb-
ben het geld ook besteed aan 
rijlessen voor bewoners van een 
nabijgelegen woonvoorziening 

voor kinderen met een beper-
king. Zij hadden anders nooit rij-
lessen kunnen betalen. Ze waren 
echt super blij!’ 

Beter op weg!
Michelin Nederland sponsorde 
wandeltochten voor personeel. 
Dat leverde € 3.868 op. De 
opbrengst ging naar NSGK. 
Hoe komt een fabrikant van au-
tobanden op het idee om een 
organisatie voor kinderen met 
een handicap te ondersteunen? 
Simine Zijm van Michelin: ‘Ei-
genlijk is dat logisch. Mensen 
beter op weg helpen, is onze 
missie. Dat sluit perfect aan bij 
het werk van NSGK.’

COLOFON: Deze nieuwsbrief verschijnt driemaal per jaar voor donateurs en belangstellenden van NSGK.  DOELSTELLING: NSGK stelt zich ten doel het stimuleren en 
financieel ondersteunen van initiatieven die de participatie en /of integratie in de samenleving beogen van personen met een handicap tot de leeftijd van 30 jaar in Nederland. 
OPGERICHT: 15 juni 1950   VOORZITTER: mr. A. Westerlaken   DIRECTEUR: drs. I.P. Tuinenburg   ACTIEF IN: Nederland   KAMER VAN KOOPHANDEL: Amsterdam  
nr. S 41199157  ADRES: Wibautstraat 212-214, 1091 GS Amsterdam  Telefoon: (020) 679 12 00   Email: info@nsgk.nl   Internet: www.nsgk.nl  IBAN: NL76 RABO 0334 4334 44   
NSGK is in het bezit van het CBF-keur  VORMGEVING: Hemels van der Hart / Funktioneel Wit   TEKST: Annet Reusink & Berbera van Teijlingen
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