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IMPACT

financiële bijdrage, maar grote 
impact.’

HandicapNL wil de mensen met 
een handicap een gezicht geven. 
Dat doen ze onder andere door 
de campagne ‘Mijn beperking is 
onzichtbaar’. Hierin staan Hetty, 
Arrnoud en Luca - prachtig 
geportretteerd door fotograaf 
Robin de Puy - centraal. De 
aangrijpende foto’s zijn te zien 
op televisie, abri’s, video’s en 
advertenties. Jeroen: ‘Met deze 
campagne willen we dat mensen 
verder kijken dan alleen de 
‘zichtbare’ handicap. Daarachter 
gaat namelijk veel meer schuil. 
Hetty mist een arm, Arnoud is 

geboren met een ander gezicht dan 
de meesten van ons en Luca heeft 
het syndroom van Down. Alle 
drie geven ze aan dat die handicap 
niet het lastigst is om mee te leven. 
De onzichtbare beperking, die 
belemmert: aangesproken worden 
als een kind, onderschat worden. 
Mensen kijken niet voorbij het 
uiterlijk.’

FONDSENWERVING
Net als alle andere goede 
doelen in ons land probeert 
ook HandicapNL vanuit zoveel 
mogelijk bronnen mensen te 
activeren en donaties op te halen. 
‘We hebben nog een collecteweek. 
Dat vind ik als fondsenwerver een 
hele belangrijke inkomstenbron’, 
legt Jeroen uit. ‘We zijn een 
collecterend fonds. Natuurlijk 
lopen door corona veel goede 
doelen inkomsten mis, maar 
gelukkig hebben wij in september 
nog net kunnen collecteren. We 
zijn (begin november) nog aan het 
tellen, dus de cijfers heb ik nog 
niet, maar vrijwel zeker is dat het 
eindbedrag lager zal uitpakken 
dan vorig jaar. Veel kwetsbare 

collectanten waren bang voor 
corona en wilden, begrijpelijk, niet 
langs de deuren. Daarom hebben 
we het ook mogelijk gemaakt om 
via de onlinecollectebus en via 
QR-codes geld te storten. Van onze 
vrijwilligers hoorden we overigens 
terug dat de mensen het fijn vonden 
om aan de deur te geven. Dat 
houden we dan ook in stand.’

BUDDIES
Mensen die tijd doneren, zijn 
ook van enorme waarde voor een 
fonds. ‘Daarvoor hebben we het 
programma ‘Buddies’ in het leven 
geroepen’, vertelt Jeroen. ‘Denk je 
bij vrijwilligers al snel aan de wat 
oudere Nederlander, onze buddies 

zijn juist jong. Studenten vaak 
nog. Inmiddels zijn zo’n duizend 
studenten vrijwilliger geworden. 
Deze zogenoemde buddies koppelen 
we aan een jong persoon met een 
licht verstandelijke beperking. 
Samen kunnen ze leuke dingen 
ondernemen. Als buddy word je 
minimaal één jaar gekoppeld, met 
als doel een oprechte vriendschap 
te laten ontstaan. Tijdens dit 
programma werken we nauw samen 
met universiteiten en hogescholen.’ 
 
VERANDERINGEN
Terugkijkend op de laatste 60 
jaar, wat zijn dan de grootste 
veranderingen? ‘Je ziet gelukkig 
de schrijnende gevallen in de 
instellingen niet meer. De eindeloze 
gangen met linoleum, waar ergens 
ver in de bossen mensen worden 
weggestopt. Die tijd is voorbij. Toen 
stond de zorg voor gehandicapten 
nog in de kinderschoenen. Maar 
dat is de medische kant. Veel 
gehandicapten leven nog steeds in 
de schaduw van de maatschappij. 
Dat moeten we veranderen. Daar 
probeert HandicapNL aandacht 
voor te vragen en wat aan doen.’ ◊
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altijd voor mij zorgen.”
“ Papa en mama moeten 
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een relatie aan te gaan.”
“ Ik vind het lastig om
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Veel gehandicapten leven nog steeds in de schaduw 
van de maatschappij. Dat moeten we veranderen. 


