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Dit jaar is  Lotte het
gezicht van onze collecte 

Lotte is een lief, rustig meisje van  
7 jaar. Ze zou heel graag op sporten  
willen, net als andere kinderen. Maar  
door  haar  handicap heeft ze daar  extra  
begeleiding bij nodig – en die is er  niet.  
“Ze zou het zo fijn vinden om met leef-
tijdgenoten leuke dingen te doen, erbij  
te horen”, vertelt haar  moeder  Linda.   
Daarom collecteert Linda voor  het  
Gehandicapte Kind. “Ik  vind dat kinde-
ren met een handicap deel mogen zijn  
van deze maatschappij. Als iedereen  
een kleine bijdrage geeft, dan maken  
we dat mogelijk.” 

Collecteweek 
15-20 november 2021 

Geen kind 
zonder 
vriendjes 

Lees het hele verhaal 
van Lotte op 
www.gehandicaptekind.nl/lotte

 Wandel mee met het 
grootste wandelfeest 

Meer weten? Kijk op  
megawandelmarathon.nl

Op zaterdag 14 mei organiseert het Gehandicapte Kind voor het eerst de 
Mega Wandel Marathon: het grootste wandelfeest van Nederland! Dit wordt 
een ervaring om nooit te vergeten. En jij kunt meedoen. 

Je wandelt door  een prachtige omgeving,  
de route brengt je langs bijzondere plek-
ken. Je wandelt samen met familie, vrien-
den of collega’s of je doet in je eentje mee.  
De afstand die je gaat wandelen bepaal  
je zelf. Van een aantal kilometer  tot zelfs  
een dubbele marathon! Het belangrijkste  
is dat we gaan wandelen en dat iedereen  

 
 

 

 
 

mee kan doen. Want we wandelen met 
elkaar om iets te kunnen betekenen 
voor kinderen met een handicap. 
Deelnemers aan de Mega Wandel Mara-
thon dragen eraan bij dat kinderen met 
een handicap kunnen meedoen met 
spelen, leren en sporten. 
Wij hebben er al zin in! 
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Jan Groeneweg 
(Dordrecht-Dubbeldam) 

Ik collecteer ook! 
 

! “Ik collecteer nu vier  
jaar  voor het Gehandi-
capte Kind. Dit doe  
ik omdat er kinderen  
met een handicap zijn  
die geen of onvol-
doende steun van de  
overheid krijgen. Ik  
collecteer voor  deze  
kinderen zodat ook zij  
met kinderen uit de  
buurt kunnen samen  
spelen en niet van-
achter het raam alleen  

toekijken. Ik ben nogal  
fanatiek en resultaat- 
gericht. Daarom ga ik  
vooral in de middag  
langs de deuren, omdat  
in de donkere november- 
maand ’s avonds  
minder vaak  wordt  
opengedaan. Doordat  
er nu ook gedoneerd  
kan worden met een  
QR-code, bereik ik meer  
mensen. Top dus!” 

https://www.gehandicaptekind.nl/lotte
https:www.megawandelmarathon.nl


Met jouw steun! 
Met jouw tijd maak je een groot verschil voor kinderen met een handicap. Daarvoor wil ik je hartelijk bedanken! 
Dankzij de inzet van onze collectanten zoals jij kunnen zij meedoen met hun leeftijdgenootjes zonder handicap; 
in de speeltuin, op de sportvereniging en op school. Ik licht graag twee projecten voor je uit. Op 
gehandicaptekind.nl vind je nog meer mooie projecten. 

Eveline van der Lugt, Landelijk coördinator collecte

Ik hoor erbij, ook 
op school! 
Stel je voor, je ziet kinderen uit je straat elke dag naar school gaan. Jij wilt 
ook, maar zit thuis. Of je gaat naar een speciale school, ver weg. En dan, 
op een dag, kan het wel! En zit je samen met je vriendjes uit de buurt in de 
klas. Een onvergetelijke ervaring. 

Als collectevrijwilliger 
geef jij die ervaring 
aan kinderen met een 
handicap. Want met 
jouw hulp steun je het 
project Samen naar 
School. Dit maakt mo-
gelijk dat kinderen met 
een ernstige beper-
king naar een gewone 
school kunnen. Voor 
hen wordt een aan-
gepaste klas gemaakt 
waar ze onderwijs op 

maat krijgen met alle 
zorg en ondersteuning 
die nodig is. Op deze 
manier kunnen ze mee-
doen met het kring-
gesprek, de muziek- en 
gymles en met andere 
kinderen spelen tijdens 
het speelkwartier. 

Daardoor hebben ze 
meer vriendjes en 
voelen ze zich minder 
eenzaam. Samen naar 

school gaan is voor 
zowel kinderen met 
als zonder beperking 
goed, blijkt uit onder-
zoek. Er zijn al meer 
dan 40 Samen naar 
School klassen. Uitein-
delijk willen we in elke 
gemeente tenminste 
één klas. Met jouw 
steun krijgen we dat 
voor elkaar! 
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Speeltuinbende XL: 
grote stap naar samen spelen 
Met de Speeltuinbende maken we al jaren speelplekken toegankelijk. Deze vrolijke bende 
bestaat uit kinderen met een zonder handicap die speelplekken testen en advies geven 
over verbeteringen. Door de Speeltuinbende hebben honderden kinderen ervaren hoe 
fijn het is om samen te kunnen spelen. Dat willen we mogelijk maken voor nog veel meer 
kinderen. Daarom zetten we nu de volgende grote stap: de Speeltuinbende XL. 
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Spelen is van levensbelang 
voor kinderen. Door te spelen 
leren kinderen van elkaar. Ze 
ontwikkelen zich motorisch en 
ontdekken wat ze wel en niet 
kunnen. Spelen is gezond. De 
speeltuin speelt hier een cen-
trale en cruciale rol in. Kinderen 
leren er sociaal met elkaar om 
te gaan. Ze maken er vriendjes 

en krijgen zelfvertrouwen. Ze 
horen erbij. 

Met de Speeltuinbende XL 
helpen we ouders om zelf een 
Speeltuinbende op te richten in 
hun eigen buurt. Onze bende-
leider helpt hen met tips en een 
Samenspeelpakket met leuke 
materialen om speelactiviteiten 

te organiseren voor kinderen 
met en zonder handicap. En er 
komt een online platform waar 
ouders en kinderen in contact 
kunnen komen met andere 
gezinnen. Verder organiseert de 
Speeltuinbende XL activiteiten 
zoals Samenspeeldagen. En na-
tuurlijk blijft de Speeltuinbende 
speeltuinen testen, om nog 

Hoe wordt het geld besteed? 

Geen kind zonder 
vriendjes, dat is 
onze droom. Met 
jouw hulp zorgen 
we dat kinderen 
samen kunnen 
spelen, leren en 
sporten. In 2020 
deden we dat zo: 

Samen Spelen € 963.000 

Samen Sporten € 437.000 

Samen Leren € 823.000 

Voorlichting € 1.548.000

Overige thema’s € 571.000 

Volg ons op social media 
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meer toegankelijke speelplekken 
te creëren. Dat kan dankzij jouw 
hulp! 

Met een gift van de Vrienden-
Loterij kunnen we de komende 
drie jaar een belangrijke basis 
leggen. We bedanken alle deel-
nemers van de loterij. 

https://gehandicaptekind.nl
mailto:info@gehandicaptekind.nl
https://www.gehandicaptekind.nl
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