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“Alleen maar blije 
gezichten gezien”
Op zaterdag 21 september vond weer onze 
Nationale (misschien tegenwoordig wel 
Internationale) sportdag plaats. Dit keer 
niet in Soest, maar in Amersfoort. Zoals het 
voorgaande jaar hebben we  deze dag weer 
gecombineerd met het BVKM-weekend,  en 
wederom mét groot succes.

D it was het eerste jaar waarin de Sportcom-
missie, deze dag bestaande uit Elise van 
Schöll, Manon Baljeu, Folkert Klein en Frank 

Kerver, de sportdag heeft georganiseerd zonder 
Rien Timmer. In totaal waren er 7 sporten georga-
niseerd,  waarvan men er 4 kon kiezen. Het aan-
bod bestond uit: badminton, floorhockey, boccia, 
basketbal, atletiek, rugby en voetbal.  Het eerste 
deel speelde zich af in de zaal en ‘s middags was 
iedereen buiten op de atletiekbaan te vinden. 

De sportcommissie had echt óveral aan gedacht. 
Van een taxibusje dat ons vervoerde van de ene  
naar de andere locatie tot aan de lunchpakketjes. 
En natuurlijk de sporten zelf. Elke sport werd geleid 
door een enthousiaste instructeur die met plezier 

de sportclinic gaf. 

Ik heb heel erg genoten van hoe de Sportcommis-
sie deze dag met elkaar heeft neergezet. Wat zijn 
zij ontzettend gegroeid in de loop der jaren. Ik zie 
mezelf nog binnenkomen bij Rien thuis nadat ik mij 
op had gegeven als vrijwilliger bij de sportcommis-
sie. Rien en Renske hadden toen nog duidelijk een 
coördinerende en faciliterende rol.  
Tijdens deze sportdag zag ik een volwaardig en 
goed draaiend team dat de sportdag tot in de 
puntjes heeft verzorgd! Ik heb de hele dag alleen 
maar enthousiaste en blije gezichten gezien. 

Dit is een mooi voorbeeld waar wij als bestuur veel 
waarde aan hechten  en trots op zijn. Keep up the 
good work!

Hartelijke groet,

Stephanie Hendriks
Voorzitter
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Dit woord was onlangs nog net niet ‘trending’, 
maar er was wel veel over te doen. Dit gaat 
natuurlijk over de discussie ‘stereotyperend 
speelgoed’. Hier zijn veel meningen over, 
maar voor nu skip ik deze discussie even… 

Ik zag onlangs op social media de discussie 
over stereotypering, ofwel: hoe willen wij –  
kleine mensen – onszelf laten zien naar buiten 

toe. Pfff, wat is dit een gevoelig onderwerp eigen-
lijk, want iedereen heeft daar zo z’n mening over 
en je kunt niet zomaar voor de ander beslissen.

Laat ik vooropstellen dat we altijd met respect 
deze discussie moeten voeren. We hebben de 
keuze van een ander namelijk te respecteren, hoe 
moeilijk je dat misschien ook vindt. Ik denk name-
lijk dat we allemaal situaties hebben meegemaakt 
waarbij mensen op straat, of waar dan ook, een 
mening over je hebben. Je wordt aangesproken 
omdat mensen je denken te kennen of ze willen 
zogenaamd “hoi” zeggen zodat ze een reden 
hebben om je aan te spreken. Dat laatste gebeurt 
vaak door de ‘jonge’ generatie en dat is soms ook 
niet zo erg!

De een gaat makkelijker om met dit soort situaties 
dan de ander. Voor mij persoonlijk zijn het vaak 
momenten dat je je hier wat meer aan irriteert dan 
de andere keer. Gelukkig maak ik het niet zo heel 
veel mee, maar dat hangt vooral af van de situatie 
natuurlijk. Loop je ergens in de stad of sta je op 
een festival waar er nogal wat alcohol doorheen 
gaat; de sfeer is vaak bepalend. En soms zijn er 
mensen die wel écht nieuwsgierig zijn en op een 
leuke manier het gesprek met je aangaan.

Ik denk eerlijk gezegd niet – als het gaat om 
reacties als “Ben jij niet die ene van…” – dat het 
uitmaakt welk beroep je doet. Bij jij een – in onze 
ogen – ‘serieuze’ acteur zoals bijvoorbeeld Peter 
Dinklage uit Game Of Thrones of ben jij de ‘leuke’ 
acteur/figurant die op een festival staat of mee-
speelt in een reclame. Begrijp me niet verkeerd: 
ik maak nu expres deze vergelijking omdat dit 
volgens mij de kern van de discussie is. Vaak willen 
mensen gewoon een reden hebben om je aan te 

spreken, en maakt het niet uit wat je doet. Ze heb-
ben daarbij gewoon geen idee hoe vervelend en 
irritant dat is voor de ander.

Wie zegt dat die acteur of figurant niet met heel 
veel passie zijn werk/hobby uitoefent. Wie zegt 
dat dat nooit op een respectvolle manier gebeurt 
waarbij mensen met plezier kijken naar de rol 
en niet alleen de persoon. Uiteindelijk vind ik dat 
er veel meer diversiteit mag komen in de tv- en 
filmwereld. We zien daar sowieso te weinig men-
sen met een beperking. Lucille Werner is daar een 
mooi voorbeeld van, want zij laat uiteindelijk zien 
dat het om haar persoonlijkheid gaat. BVKM-lid 
Tessa Jonge Poerink zagen we ook in de populaire 
SBS6-serie Dokter Tinus. 

Het is niet verkeerd om deze discussie met elkaar 
te voeren, want uiteindelijk denk ik dat we hetzelf-
de willen bereiken. Als vereniging zijn we vaak ook 
bezig met beeldvorming en deze discussie is daar 
een mooi voorbeeld van. 

Over diversiteit gesproken: in het artikel van Sofie 
van der Meulen zien we dat er initiatieven zijn van 
(in mijn ogen) pioniers die ‘out of the box’ denken. 
SUE’s Warriors is er daar een van. Wat een  
inspirerend artikel! 

Veel leesplezier,

Dave Jacobs
Hoofdredacteur

Stereotypen
VAN DE REDACTIE

“ I am more 
 than a  
 stereotype ”
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EVEN VOORSTELLEN...

Graag stel ik me voor: Angelique van Peppen,  
54 jaar, wonend in Delft en moeder van 
dochter Esra van 19. Ik ben de nieuwe regio-
contactpersoon van Zuid-Holland, waarbij ik 
het stokje overneem van Caroline Voerman 
die tot voor kort verschillende jaren regio-
contactpersoon is geweest. 

Echt nieuw is het niet voor me, want zo’n 25 
jaar geleden heb ik deze functie járenlang 
met veel plezier gedaan.  

 
Lid sinds het begin 
Ik ben lid sinds de oprichting (1974) van de BVKM, 
maar durfde de werkelijke stap binnen de vereni-
ging pas in 1991 te zetten. Het bleek en is zo fijn 
om oog in oog met elkaar te staan, ervaringen te 
delen, een arm om iemand heen te slaan (waar-

bij je dan de schouder ook echt 
gelijk te pakken hebt 😉), maar vooral het besef dat 
je niet de enige bent met een kleine lengte.   

Regiobijeenkomst
Ik zou het heel leuk vinden jou als Zuid-Hollands 
lid te ontmoeten op een bijeenkomst die ik ga 
organiseren in de regio. Dit jaar gaat dat nog ge-
beuren. Dus houd je mailbox in de gaten voor de 
uitnodiging.
 

Wil je meer weten over mij of heb je een  
specifieke vraag? Stuur dan een mail naar:  
angpep.ap@gmail.com.

A l enige jaren heb ik met veel liefde de posi-
tie van regiocontactpersoon Zuid-Holland 
vervuld. Nu is het tijd om het stokje door te 

geven aan Angelique van Peppen. 

Door haar jarenlange ervaring en haar krachtige 
en sterke persoonlijkheid is zij de ideale opvolgster. 
Angelique woont ook daadwerkelijk in Zuid-Hol-
land wat het vaak wel wat gemakkelijker maakt! ☺  

Ik wens haar veel succes en plezier!

De positie van regiocoördinator blijf ik wel  
aanhouden.  

Lieve groeten,

Caroline Voerman

Caroline geeft het 
stokje door

Angelique 
van Peppen

REGIO’S
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EVEN VOORSTELLEN...

Ik ben gevraagd om aanspreekpunt te wor-
den voor regio’s Drenthe, Friesland & Gro-
ningen. Dit lijkt me leuk en ook belangrijk 
omdat er op dit moment geen aanspreek-
punt is. De regiodagen die Piet Miedema 
organiseerde, waren erg leuk en gezellig. 
Nu mis ik het contact met mensen met een 
groeistoornis of ouders van kinderen die 
klein zijn! Ook merk ik dat het voor mijn 
zoon Hans (hij heeft achondroplasie) ook 
erg fijn is mensen te ontmoeten die ook 
klein zijn. 

Hans is lid van de BVKM omdat hij 
Achondroplasie heeft. Hans heeft 2 broers, 
Quinten van 16 en Thomas van 13 jaar. 

Hij is zelf 8 jaar. Toen ik zwanger was van Hans 
kwamen we er tijdens de echo van 32 weken 
achter dat zijn armen en benen korter waren dan 
“normaal”. Na meerdere echo’s was uitgesloten dat 
hij Achondroplasie zou hebben, maar wat het wel 
was wisten ze niet. Omdat ik tijdens de zwanger-
schap geen verdere onderzoeken wilde, zijn de 
onderzoeken na de bevalling verder gegaan. Toen 

bleek al snel dat hij toch Achondroplasie 
heeft. We zijn toen op zoek gegaan naar informatie 
hierover en kwamen bij de BVKM uit en zijn direct 
lid geworden. Erg fijn om hier zoveel informatie te 
vinden en andere ouders te ontmoeten en kleine 
mensen te spreken die zelf ervaring hebben met 
kindzijn met een groeistoornis.  
 
Werk 
Ik werk bij een houthandel en ben zwemjuf.  
Ik geef reguliere zwemles en aan mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 
Ook geef ik zwemtraining aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Best druk, maar al deze 
onderdelen geven mij veel energie.   

Wonend in Hoogezand
We wonen in Hoogezand wat best ver in het 
Noorden ligt, waardoor een bijeenkomst voor ons 
vaak ver rijden is. Deze zomer was Koog aan de 
Zaan wel ver rijden maar zeker de moeite waard! 
Een regiodag is een hele goede oplossing. Ik ben 
nu aan het rondkijken wat een leuke en geschikte 
locatie is en hoop dat er veel aanmeldingen zijn, 
zodat de BVKM ook weer wat meer begint te leven 
in het Noorden.

Yvette Pama
Regiocontactpersoon Drenthe, Friesland & 
Groningen

Yvette Pama
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Op 9 september mocht ik samen met Kelly 
Sue en Shushila aanschuiven bij Koffietijd 
om te praten over diversiteit en inclusiviteit 
in de mode. Kelly Sue is de oprichtster van 
de stichting SUE’s Warriors. Stichting SUE’s 
Warriors is ontstaan naar aanleiding van de 
ervaringen die Kelly Sue heeft opgedaan als 
designer voor SUE b.v. 

SUE is gestart als kledinglabel voor mensen 
met een lichamelijke beperking, die zich 
niet gerepresenteerd voelen in de media en 

mode-industrie. Concreet betekent dit dat veel 
mensen in een rolstoel, met een prothese, of met 
een anderszins afwijkend postuur, geen passende 
kleding kunnen vinden. 

Negatieve beeldvorming
Het grootste probleem waar Kelly Sue in de tijd 
van SUE tegenaan liep is de stigmatisering van 
en onjuiste beeldvorming over mensen met een 
(lichamelijke) beperking. In media en mode zien we 

niet de diversiteit terug die onze samenleving juist 
zo kenmerkt. Hoewel er wel langzaamaan meer 
diversiteit te zien is in de mode, lijkt het nu soms 
meer een trend op zich, in plaats van dat inclusivi-
teit in het DNA van organisaties zit. Maar laten we 
dit toch vooral positief zien: het is een begin!

Niet mee mogen doen
Het gebrek aan herkenning in rolmodellen zorgt 
voor onzekerheid en het gevoel aan de zijlijn te 
staan; nooit écht mee mogen doen. Kelly Sue en 
de warriors willen niet langer alleen praten over de 
noodzaak van diversiteit en inclusie, maar willen 
zelf ook diversiteit laten zien. Dit gebeurde onder 
andere in de samenwerking tussen Olga Vocal En-
semble en SUE’s warriors. SUE’s warriors zijn te zien 
in de videoclip ‘Pretty Hurts / Elastic Heart Remix’ 
van Olga Vocal Ensemble. 

Enige tijd na deze clip zat Olga Vocal Ensemble 
bij Koffietijd waar ze vertelden over deze samen-
werking. Hierop volgde de uitnodiging om zelf aan 
te schuiven bij Koffietijd om over SUE’s Warriors en 

Diversiteit en inclusivi-
teit in de mode

PARTICIPATIE
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diversiteit in de mode te komen praten. En zo 
zaten we op 9 september in alle vroegte in de 
studio bij Loretta en Pernille in Amsterdam Zuid. 

Diversiteit: kleding voor alle 
lichaamsvormen?
Wil SUE’s Warriors bereiken dat er voor iedere 
lichaamsvorm passende kleding komen? Vroeg 
Loretta zich onder andere af. Dat zou lastig kun-
nen zijn voor warenhuizen (en ontwerpers). Nee, 
dat is niet het doel, maar kan wel een effect zijn. 
Een diverser, krachtiger en eerlijker (mens)beeld 
van mensen (met een lichamelijke beperking) en 
een meer inclusieve samenleving is het doel. Een 
samenleving, en mode-industrie die rekening 
houdt met de diversiteit aan lichaamsvormen, 
wensen en behoeften van iedereen, waaronder 
van mensen met lichamelijke beperkingen en 
waarbij al die mensen ook daadwerkelijk  
gerepresenteerd en gezien worden. 

Vermaakservice: voorbeeld van inclusieve 
mode
Ikzelf gaf het voorbeeld van een gratis snel-
le vermaakservice. Deze geeft mij een meer 
positieve shopping-experience dan een winkel die 
een dergelijke service niet biedt: ik koop er eerder 
en neem er meer mensen mee naartoe. Die winkel 
met gratis vermaakservice heet overigens Van 
Tilburg Mode & Sport. Vorig jaar heb ik model ge-
staan voor Van Tilburg. Ze werken met een mix van 
professionele modellen en ‘klant’modellen en wer-
ken op die manier aan diversiteit in beeldvorming. 
Een gratis vermaakservice is ook een voorbeeld 
van onderkennen dat kleding van het rek niet voor 
iedereen perfect zit en daar ook een oplossing 
voor bieden in de vorm van een service. Inclusief 
denken en doen dus! In sommige gevallen kan dit 
ook betekenen dat er juist wel kleding ontworpen 
wordt voor – bijvoorbeeld - mensen in een rolstoel. 
Zowel beeldvorming als inclusion by design zijn 
belangrijk. 

Kleine vrouw op cover Vogue
Over beeldvorming gesproken, hebben jullie gezien 
dat er voor het eerst in de geschiedenis een kleine 
vrouw op de cover van de British Vogue staat? 
Deze kleine vrouw is Sinéad Burke. Een bijzonder 
krachtige vrouw die zich ook op een geweldige 
manier inzet voor meer diversiteit en inclusie in de 
mode! In Edinburgh wil ik de tentoonstelling Body 
Beautiful bezoeken waar onder andere een man-
nequin te zien is een kleine vrouw met achondrop-
lasie. Wie weet schrijf ik er hier later nog over.

Meer weten, steunen of samenwerken?
Wil je meer weten over SUE’s Warriors of vind je het 
leuk om op de hoogte te blijven van wat we doen? 
Check dan hieronder de diverse kanalen. Heb je 
zelf een goed idee of project en wil je met SUE’s 
Warriors samenwerken, neem dan gerust contact 
op. Samen kunnen we meer impact maken!

Heb je de uitzending van Koffietijd gemist? 
Online is deze terug te kijken.

SUE’s Warriors (sueswarriors.com) 
Instagram  /sues_warriors/ 
Facebook  /SUEsWarriors  
YouTube  Zoek op sue’s warriors 

Sinead Burke (sinead-burke.com)  
Instagram  /thesineadburke  
Facebook  /buanacainte 

Sofie van der Meulen
Instagram  /sofiedumoulin

Sofie van der Meulen
SUE’s Warriors
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De sportdag begon met de badminton- en 
floorhockey clinic. De clinics duurden 1 uur. 
Vaak begonnen de clinics met techniek en 

daarna partijtjes. Nadat de eerste clinics geweest 
waren werden de floorhockey- en badmintonvel-
den omgebouwd tot basketbal- en bocciavelden; 
en zo kon de tweede ronde beginnen. Toen deze 
ronde klaar was ging iedereen naar de atletiek-
vereniging om daar het ‘buiten’ gedeelte van de 
sportdag voort te zetten. 

Tijdens de lunch was er de presentatie van de 
nieuwe kledinglijn. De kledinglijn is op de webshop 
van de BVKM te verkrijgen. Ook kondigden wij 
aan dat we het komend seizoen iets anders gaan 
aanpakken.  
Op jullie verzoek gaan we in plaats van 1 sport per 
training meerdere sporten uitproberen. Hierdoor 
kan je langer sporten en valt in verhouding de reis-
tijd mee. De eerste combitraining zal plaatsvinden 
in november. Met de combitrainingen hopen we 

ook een grote groep sporters enthousiast te maken 
voor de World Dwarf Games in 2021.

Met het buitenprogramma konden de sporters kie-
zen tussen atletiek en rugby. Het weer zat ons ook 
heel erg mee de hele dag het zonnetje scheen lek-
ker en het was droog. Nadat het rugby en atletiek 
waren afgelopen was het tijd voor het voetbaltoer-
nooitje. Iedereen kon hier nog even al zijn energie 
kwijt die hij nog in zich had. De dag werd afgeslo-
ten met de voetbalinterland Nederland–Duitsland. 
Deze werd door Duitsland (helaas 😉) gewonnen. 

We kijken terug op een mooie en leuke sportdag 
en hopen jullie allemaal komend sportseizoen op 
de combitrainingen te zien!

Sportieve groet,

Folkert Klein
Namens de Sportcommissie

“Terugblik van de 
Sportcommissie”
Op 21 september jongstleden vond de 9e sportdag van de BVKM plaats. Een dag waar veel 
mensen erg naar uit hadden gekeken. Ook dit jaar waren er weer internationale sporters 
en supporters uit Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië aanwezig. De dag begon bij de 
sporthal in Spakenburg. Nadat iedereen welkom was geheten kon de dag écht beginnen.

BVKM ACTIVITEIT
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 Rosina Mulde
r 

Met veel plezier heb ik met mijn gezin (Nils, Max en Lev) naar alle 
sportievelingen gekeken tijdens de sportdag. Max heeft daar succesvol zijn 
3-in-1 step kunnen uitproberen en was niet van de baan weg te slaan. 

Daaropvolgend heb ik de workshop van Carmen mogen bijwonen. Negatieve 
reacties en zelfbeeld waren de rode draad van deze bijeenkomst. Persoonlijke 
verhalen kwamen naar voren, vol begrip werd er gehoord, er kwamen goede 
ideeën en ervaringen waar ik persoonlijk echt wat aan heb gehad. 

“Acceptatie en samen staan we sterk” neem ik mee naar huis. 

Met een lach en een traan was het voor ons gezin een succesvolle dag!

Top was het! Aan 

niets ontbrak het! Zo’n afwis-

selend programma, voor een lach 

en af en toe een traan. Wat me mentaal 

bezig heeft gehouden was de indrukwekkende 

en emotionele workshop van Carmen Vukman en 

het samenzijn bij de lancering van de website  

www.kleinmensmetkinderwens.nl.

De sfeer was goed het hele weekend, veel gelachen, 

gezongen, gedanst, gegeten en wat een leuke club 

jongeren is er. Trots op hen! De 50+’ers waren helaas 

in de minderheid, dus ... kom ook gezellig een 

volgend weekend als je onder deze leeftijds-

categorie valt.  

Grote dank aan de organisatoren 

en bestuur.

 Angelique 

 van peppen 

Het weekend was voor mij erg gezellig, nieuwe 
mensen ontmoet en de sfeer was superleuk! 
Ikzelf vind het een aanrader voor mensen die 
nog nooit erheen zijn geweest!  

Voor mij was het een geslaagd weekend!

 Mayra Posthumus 

”

“

“



Hello to all our friends in the Netherlands, my name is Penny and I am married to Arthur Dean 
who is the President of International Dwarf Sports Federation as well as the Dwarf Sports  
Association UK.

We would like to thank Stephanie, Ellen, 
Caroline and all the lovely volunteers for 
making us so welcome at your Conventi-

on. We had an amazing weekend with you all and 
met some friends from the past as well as made 
new friends. It was so inspiring to see your associa-
tion growing from strength to strength, it reminded 
us so much of when the DSA UK started its sports 
association 26 years ago now.

Fantastic 
You are doing a fantastic job and we want to 
encourage you all to keep going. We had a great 
time watching your sports and taking part in your 
Boccia. We would encourage all those that do not 
attend the Sports weekend to go along and take 
part, there is something for everyone. At the DSA 
we start with our sports from the ages of 2 years old 
until forever. So, to all those families get in touch 
with the association and go and have some fun. 

World Dwarf Games Cologne 2021
It was good to see the football being played and 

finishing with the match between Netherlands and 
Germany which was very exciting! Well Done! It was 
so good to see so many young ladies in the foot-
ball too and we encouraged them to form a ladies 
team to play in the next WDG to be held in Colog-
ne 2021. I spoke to some parents who did not reali-
ze that you can take young children to participate 
in the WDG. They can from the ages of 2 if they 
can walk, and they will do, Frisbee Throw, Curling, 
Cricket Ball Throw, Mini Hockey, Swim with/without 
floats and Mini Football. So, they can compete too. 

We want to pay tribute to Stephanie and all the 
committee and the volunteers for all the hard 
work, time and effort that was put into the week-
end in making it such a success. Well Done! We 
wish you all well as you continue on. We hope to 
visit you all again.

With very best wishes and kindest regards, 

Penny and Arthur Dean

“So inspiring to see your 
association growing”

BVKM ACTIVITEIT
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 alexi & austi
n 

”

”

“

“

What an incredible time we had with all of you! I came to this weekend to 
keep on building bonds between all our European associations. And at the 
end, Austin and I, have the feeling that all of us did great. There are no more 
boundaries! 

From A to Z, everything was perfect and so well organized! All the activities 
were only fun, in the best spirit ever! I can never thank you all enough for the 
warmth of the welcome you gave us, for the time you spent to integrate us in 
this amazing weekend, and for all what you have done to make this weekend 
possible! 

I’ve still got leg pains but my heart is full of unforgettable memories! I hope 
to see you soon in the Netherlands or in France (in Perpignan next month 
maybe).

Tot Ziens!

Alexi and Austin for sure (how could I forget this phenomenon 😉)

 

Het was een top-

weekend! Ik heb erg genoten 

van het BVKM-weekend en niet  

te vergeten: de sportdag! Helaas 

hebben we verloren van de Duitsers, 

maar de volgende keer winnen we 

natuurlijk. Verder is er tot de late uur-

tjes doorgefeest. 

Kortom een super gezellig weekend! Ik 

weet nog wel dat ik twijfelde of ik het 

gehele weekend erbij moest pakken. 

Maar ja hoor, ik ben er volgend 

jaar gewoon weer bij!

 Rick van der
 Voort 







#grootverhaal
van Carmen Vukman

S tellen en individuele cliënten die geen zin 
hebben in lange wachtlijsten, worstelen met 
hardnekkige patronen, direct resultaat willen 

en wat confrontatie niet vervelend vinden, zijn bij 
mij aan het juiste adres. Mijn praktijk heet Drama 
Solution. Vanaf het moment dat ik in aanmerking 
kwam met drama en therapie was ik verkocht 
en wist ik dat dit mijn levensmissie en passie zou 
worden. Ik heb me gespecialiseerd in het thema 
zelfbeeld en relaties en kan hier dan ook altijd mee 
bezig zijn. 

Ontwikkelen dankzij drama 
Toneel heeft mij als kind veel gebracht. De quote 
die allesomvattend is voor wat drama voor mij be-
tekent, is: “We must all do theatre to find out who 
we are, and to discover who we could be”. Door to-
neel en drama kon ik me als kind ontwikkelen met 
een positief zelfbeeld ondanks mijn beperking. En 
dit gun ik mijn (toekomstige) cliënten ook allemaal. 

Diastrofe dysplasie
Ik heb een vorm van dwerggroei: diastrofe dyspla-
sie. Diastrofe dysplasie is een vorm van dwerggroei 
waarbij, naast dat ik slechts 1.01 lang ben, ik ook 
altijd pijn heb. Het is een vergroeiing aan mijn ske-
let en alles is stijf en versleten. Ik heb een nieuwe 
heup en qua staat zouden mijn knieën en andere 
heup ook vervangen moeten worden, maar ik ben 
de operaties wel even zat. Mijn rug is meerdere 
keren vastgezet, maar het wil niet baten tegen 
de pijn. Ik slik dagelijks meerdere tramadol (sterke 
pijnstiller red.) om mijn dag met zo min mogelijk 
pijn door te kunnen komen en zo normaal mogelijk 
te leven.

24/7 zorg nodig
Door mijn aandoening heb 
ik 24/7 zorg nodig: ik kan 
mijzelf namelijk niet aan- en 
uitkleden. Ook op mijn werk is 
er altijd iemand (in de wacht-
kamer) die mij als een soort 
schaduw helpt met alle prak-
tische zaken. Vooral naar het 
toilet gaan is hetgeen wat 
onwenselijk is om zomaar iemand te vragen, dus ik 
heb altijd iemand voor die zorg. Het is een afhan-
kelijke positie, maar doordat ik een PGB-budget 
heb en de juiste mensen werkt dit juist perfect, 
zodat ik onafhankelijk ben.

Mijn droom
Mijn uiteindelijke droom is om iedere dag drama-
therapie te mogen geven aan stellen waarvan 1 of 
beide van de twee een negatief zelfbeeld heeft. 
Ik weet als geen ander hoe een laag zelfbeeld je 
relatie beïnvloedt en vind niets leuker dan bezig 
zijn met drama en mensen. 

Bijdrage aan BVKM-weekend
Zaterdag 21 september mocht ik met mijn vak 
een bijdrage leveren aan het BVKM-weekend 
voor ouders van kleine mensen. “Hoe kun je toch 
een positief zelfbeeld krijgen/houden ondanks de 
negatieve reacties op straat?” Het waren twee 
indrukwekkende uren waarin ouders van en kleine 
mensen zich opstelden en hun verhalen deelden. 
Het drama-element zorgde voor plezier en con-
frontatie. Verschillende vervelende situaties werden 
nagespeeld en we oefenden met ander gedrag.

Mijn naam is Carmen Vukman. Ik ben 25 jaar en (psycho)dramatherapeut 
met zelfbeeld als specialisme. Drama is zowel mijn hobby als mijn werk. 
Daarnaast heb ik een relatie van bijna 8,5 jaar met een vrouw en ben ik 
net begonnen aan de Master voor Vaktherapie. Tot slot werk ik in Hilversum 
binnen de Specialistische GGZ voor volwassenen en heb daarnaast mijn 
eigen praktijk in Tiel voor, uiteraard: dramatherapie.
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Niet druk maken om zelfbeeld kinderen 
Het feit dat deze ouders aanwezig waren bij deze 
workshop zorgde dat ik me niet druk maak om het 
zelfbeeld van hun kids. Ouders die zich zo willen 
inzetten zullen hun kind laten voelen dat ze waar-
devol, geliefd en goed genoeg zijn: met of zonder 
beperking. Het raakte mij dat zoveel ouders inte-
resse hadden en zich hier hard voor wilden maken. 
Wat een kracht en liefde. 

Loskomende emoties
Er kwamen veel emoties los tijdens de workshop: 
boosheid, verdriet, blijdschap. Het was te kort om 
alles te kunnen aanstippen, maar de rode draad 
was duidelijk. “Ja, je kan een positief zelfbeeld 
krijgen met negatieve reacties op straat, school, 

de kroeg etc.. Het gaat niet om de negatieve erva-
ring maar om hoe je daarna wordt opgevangen.” 
Ik zie zoveel cliënten in Hilversum en mijn eigen 

praktijk die worstelen met een negatief zelfbeeld. 
Die hebben allemaal geen fysieke beperking, maar 
hebben niet genoeg gehoord van hun ouders dat 
ze de moeite waard waren als kind. 

Vervolg
De oudercommissie en anderen gaven aan dat 
dit onderwerp wel een vervolg mag krijgen dus 
waarschijnlijk mag ik nog een keer terugkomen en 
nog meer meegeven. Het fijne was dat ik daar niet 
stond als ervaringsdeskundige maar als therapeut 
die toevallig ook klein is. Dit kreeg ik ook terug van 
deelnemers en een groter compliment kun je naar 
mijn idee niet krijgen. ¢

Wil je meer weten over mij of mijn werk?  
Je kan me vinden via de volgende kanalen:

Website www.dramasolution.nl
Facebook /DramaSolution/
Instagram /carmen_drama_solution/

Carmen Vukman
(Psycho)dramatherapeut

“ Ze hebben niet genoeg   
 gehoord dat ze de moeite   
 waard waren als kind ”
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Tijdens het Pinksterweekend heb ik voor de tweede keer deelgenomen aan de jaarlijkse con-
ventie van de Franse vereniging van Kleine Mensen, Association de Personnes de Petite Taille 
(APPT). Naast dat mijn vriend de voorzitter van deze vereniging is en ik dus veel meekrijg van 
het wel en wee van APPT, vind ik het altijd erg interessant en leuk om een kijkje te gaan  
nemen bij de buren. 

In Frankrijk nemen ruim 200 personen deel 
aan het jaarlijks weekend. Dit zijn met name 
(‘grote’) ouders en hun kinderen met een groei-

stoornis. Tijdens het hele weekend is er animatie 
voor de kinderen aanwezig. Naast dat deze ouders 
lid zijn, zetten zij zich ook in als vrijwilliger binnen 
de vereniging. Dit is mooi om te zien! Er heerst een 
gezellige en positieve sfeer waarbij er net als in 
Nederland waardevolle vriendschappen ontstaan 
tussen de leden.

Diverse workshops
Tijdens het weekend staan diverse workshops cen-
traal. Denk hierbij aan een workshop waarin er met 
elkaar over relaties & seksualiteit wordt gesproken. 
Tijdens deze workshop kun je merken dat de oude-
ren zijn opgegroeid in een andere maatschappij. In 
een tijd waarin kleine mensen minder werden ge-
accepteerd en er nog een taboe lag op het onder-
werp seksualiteit. Een dubbele belemmering dus!

Een bezoekje aan de 
Zuiderburen

INTERNATIONAAL



Officieel gedeelte
Naast deze workshops is er ook 
een officieel gedeelte waarin het 
bestuur een presentatie geeft over 
de behaalde doelen en ontwikke-
lingen binnen de vereniging. Wat 
mij opviel en wat ik erg leuk vond, 
is dat elke commissie (of contact-
persoon) zelf een korte presentatie 
gaf over zijn aandachtsgebied. 
Op deze manier is de presentatie 
afwisselend en is het makkelijker 
om de aandacht erbij te houden. 
Daarnaast wordt hiermee denk ik 
de verantwoordelijkheid gedeeld 
en staat niet alleen het bestuur 
centraal. Een leuke werkwijze die 
voor de BVKM denk ik ook nuttig 
kan zijn. 

BVKM-presentatie
Aansluitend aan deze presentatie was er voor 
de internationale gasten ook de ruimte om een 
presentatie te geven. Net als vorig jaar heb ik 
het jaaroverzicht 2018, de video, laten zien. Dit 
keer heb ik daarnaast ook een meer uitgebreide 
presentatie kunnen geven, gezien iedereen was 
voorzien van een headset waarin een tolk mijn 
Engels vertaalde naar het Frans. Fantastisch! Dit 
is een aanzienlijke verbetering, gezien de Fransen 
helaas nog altijd lekker eigenwijs zijn en maar mi-
nimaal Engels spreken. Wel zie je daarentegen dat 
de vereniging veel moeite doet om internationale 
gasten te betrekken bij hun evenement. Dit keer 
ben ik tijdens de presentatie dieper ingegaan op 
de activiteiten die de BVKM zoal organiseert, onze 
leden en onze weg naar de WDG 2021. 

World Dwarf Games 2021

APPT is ook al actief bezig met de WDG in 2021. 
Enkele jongeren gaven een presentatie over de 
manier waarop ze zich willen gaan voorbereiden 
op de WDG en hoe de commissie er nu voor staat. 
Hierbij dacht ik ook aan onze eigen BVKM-sport-
commissie, waar we als BVKM heel trots op mogen 
zijn. Tijdens de sport- en spelmiddag op zondag 
werd het enthousiasme voor sport nog eens be-

nadrukt. Iedereen was fanatiek en aan creativiteit 
was bij het verzinnen van de yells geen gebrek. Er 
waren gemixte teams, ouders, kinderen, jonge-
ren, alles door elkaar! Het was een zeer geslaagde 
middag.

De voetjes van de vloer!
’s Avonds was het tijd om lekker te ontspannen en 
los te gaan. Vanaf het moment dat de dj de volu-
meknoppen opendraaide, was de dansvloer gelijk 
gevuld en had iedereen plezier. Het blijft nog altijd 
heel bijzonder om met zoveel kleine mensen bij el-
kaar te zijn, elkaar te ontmoeten en samen plezier 
te beleven. Ik kijk met een heel goed gevoel terug 
op dit weekend, ik heb weer veel nieuwe dingen 
mogen ervaren en de band met onze buren mo-
gen versterken. Maar bovenal besef ik me opnieuw 
hoe trots ik ben om lid te zijn van de BVKM en 
hiervan deel uit te maken. 

Willen jullie naast mijn verhaal nog een betere 
indruk krijgen van het evenement? 
Bekijk dan de aftermovie op onze website: 
www.bvkm.nl/jaarlijkse-conventie-appt/
En als je goed kijkt, vang je hier en daar ook nog 
een Nederlandse glimp op.

Au revoir!

Ellen Brouns
Contactpersoon Internationaal

“ Een tolk vertaalde mijn  
 Engels naar het Frans.  
 Fantastisch! ”
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“ We mogen 
trots zijn ”



Tijdens het BVKM-weekend 2018 heb ik bijzondere mensen uit Zweden mogen ontmoeten. 
Peter, zijn vrouw Ulrika en hun zoon Anton hadden de weg naar ons koude kikkerlandje  
gevonden. Via Ellen Brouns en Stephanie Hendriks waren zij uitgenodigd om ook aan ons 
weekend deel te nemen.

Wat een warme, enthousiaste en lieve 
mensen! Zij vertelde Stephanie over het 
landelijk weekend in Zweden en no-

digde ons een aantal maanden later hiervoor uit. 
Direct hebben Stephanie en ik “ja” gezegd en zijn 
we in augustus die kant op gereisd.

Programma van weekend
Het weekend in Zweden leek enigszins op die van 
de BVKM. Op donderdag ontvangst en ‘s avonds 
lopend buffet, vrijdag een lezing van Penny en 
Arthur Dean uit de UK over hun sportactiviteiten 
binnen hun vereniging en de vooruitzichten en de 
voorbereidingen op de WDG 2021. ‘s Avonds we-
derom een lopend buffet en een borrelavond. Op 
zaterdag hebben zij hun eigen ALV gehouden met 
later op de dag een presentatie over het zelfbeeld 
van kleine mensen en hoe dit eventueel te kunnen 
verbeteren. Zondag afsluiting.

Opvallendheden
Wat opvalt bij de Zweedse vereniging is dat er veel 
lange ouders met ‘kleine’ kinderen zijn die inte-
resse tonen in de vereniging en vooral zoekende 
zijn naar informatie! Volwassen kleine mensen zijn 
er uiteraard ook maar zijn niet echt actief binnen 
de vereniging. Ook is er veel verandering binnen 
het bestuur waardoor we duidelijk merkten dat de 
Zweedse vereniging zoekende is naar stabiliteit 
maar ook naar enthousiaste mensen die zich willen 
inzetten hiervoor. 

Trots op BVKM
We hebben dit weekend veel mensen gesproken en 
verteld over de BVKM. Als je ziet hoe onze vereni-
ging zich op sportgebied ontwikkelt, mogen we 
wel trots zijn! We organiseren veel voor onze leden, 
waardoor er veel contactmomenten kunnen zijn en 
er banden kunnen ontstaan en we ons naar de bui-
tenwereld presenteren. Dit is duidelijk niet vanzelf-
sprekend. Er zijn veel mensen die zich op dagelijkse 

basis hiervoor inzetten. We hebben vaak de nei-
ging om te denken dat het gras aan de overkant 
vaak groener is. Dat is bij deze zeker niet zo.

Super waardevolle trip
Ik heb deze korte trip met Stephanie als zeer 
waardevol ervaren. Zweden is een schitterend 
land, zo groen. Ik heb mijn ogen uitgekeken. De 
lokale bevolking is ontzettend vriendelijk en heb 
ontzettend lieve kleine en grote mensen mogen 
ontmoeten. Ook mijn hechte vriendschap die ik 
met Stephanie heb ontwikkeld, is dankzij de BVKM. 
Zeker op deze momenten ben ik extra trots hierop. 
Onze vereniging kan zoveel voor kleine mensen 
betekenen. Elke keer weer erg mooi om te zien en 
te realiseren. 

Onlangs hebben onze Zweedse vrienden het 
BVKM-weekend weer bijgewoond. Het was een 
fantastisch weekend waarbij er weer nieuwe herin-
neringen zijn gemaakt. Hebben jullie ook genoten?

Lieve groeten, 

Caroline Voerman

Trip naar Zweden
INTERNATIONAAL
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Jas met kap           
6850 kleur 19
Bonded-Polyester-Fleece, 100% Polyester

128 - 164 € 34,-
S - 4XL € 41,50

Jas           
9850 kleur 19
Bonded-Polyester-Fleece, 100% Polyester

128 - 164 € 30,-
S - 4XL € 37,50

Sweater           
8850 kleur 19
Polyester-Terry, 100% Polyester

116 - 164 € 22,50
S - XXL € 26,50

Polo           
6350 kleur 19
Polyester-Jaquard, 100% Polyester

140 - 164 € 19,-
S - 4XL € 22,50

T-shirt           
6150 kleur 19
Polyester-Jaquard, 100% Polyester

116 - 164 € 15,-
S - 4XL € 19,-

Shirt KM           
4205 kleur 19
Polyester-Interlock, 100% Polyester

116 - 164 € 19,-
S - 4XL € 22,50

T-shirt           
6175 kleur 19
Materiaalmix, Polyester-Micromesh, 
100% Polyester

128 - 164 € 13,50
S - 3XL € 15,-

Tank top          
6075 kleur 19
Materiaalmix, Polyester-Micromesh, 
100% Polyester

128 - 164 € 13,-
S - XXL € 14,50

Trainingsbroek           
8450 kleur 09
Polyester-Piqué, 100% Polyester

110 - 158 € 22,50
104 - 164 € 22,50
S- 3XL  € 26,50

Polyesterbroek           
9250 kleur 09
Shiny-Polyester-Tricot, 100% Polyester

110 - 158 € 15,-
104 - 164 € 15,-
S - 4XL € 19,-

Short met binnenbroek
4403 kleur 09
Polyester-Interlock, 100% Polyester

104 - 164 € 10,50
S - 3XL € 12,-

Short met binnenbroek          
4403 kleur 00
Polyester-Interlock, 100% Polyester

104 - 164 € 10,50
S - 3XL € 12,-

Teamline Classico

Het aanbod is geldig van 01.06.2019 tot 31.12.2022

Kledinglijn
NU VERKRIJGBAAR



Bovenkleding en tassen worden standaard bedrukt met BVKM-logo

Short           
6250 kleur 09
Stretch-Mirco-Twill, 100% Polyester

116 - 164 € 13,50
S - 4XL € 15,-

Sportsokken 3-pack      
3939 kleur 00
70% katoen, 27% polyester, 3% Elasthan

35/38 - 43/46   € 7,50

Jas met kap           
6850 kleur 09
Bonded-Polyester-Fleece, 100% Polyester

128 - 164 € 34,-
S - 4XL € 41,50

Polo           
6350 kleur 09
Polyester-Jaquard, 100% Polyester

140 - 164 € 19,-
S - 4XL € 22,50

Shirt           
4233 kleur 09
Polyester-Interlock, 100% Polyester

104 - 164 € 10,50
S - 3XL € 12,-

Rugzak          
1850 kleur 09
Polyester 600 D, 100% Polyester

Standaard € 15,-

Sporttas          
1950 kleur 09
Polyester 600 D, 100% Polyester

Bambini € 19,-
Junior  € 22,50
Senior   € 26,50

Groot logo          
Bedrukking
Bijv. op tas of rug

1 kleur (wit) € 7,50

Klein logo          
Bedrukking
Op borst

1 kleur (wit) € 4,50

Gratis
verzend-
kosten*

* De retourkosten zijn voor eigen rekening

Bezoek nu onze webshop en bestel 
direct jouw eigen sportkleding!
www.bvkm.nl/winkel



Als je dit artikel leest, is de feestelijke ingebruikname van www.kleinmensmetkinderwens.nl  
alweer achter de rug. Een website die, in samenwerking met leden van de BVKM, de zorgver-
leners van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en de onderzoekers vanuit Curias, tot stand is 
gekomen. Door een subsidie mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland.

De website is ontstaan omdat er veel vragen 
leefden bij kleine mensen met een kinder- 
wens. Zoals vragen over de erfelijkheid 

of bijvoorbeeld de vraag of een zwangerschap 
lichamelijk niet te zwaar is. Voor antwoorden kon je 
eigenlijk nergens goed terecht. De BVKM vond het 
hoog tijd om hier iets aan te doen.

Wat is het?
De website kleinmensmetkinderwens.nl kun je het 
beste zien als een tool, een gereedschap. Of beter 
nog: als een kist met divers gereedschap, figuur-
lijk gesproken dan. Het is een kist vol met onder-
werpen die een rol kunnen spelen als je als klein 
mens stilstaat bij het stichten van een gezin. Vaak 
gaat het in de website om persoonlijke ervaringen 
van kleine mensen die je zijn voorgegaan bij een 

kinderwens. Je klikt dan op een onderwerp die 
jij voor jou belangrijk lijkt. Net als dat je bij een 
gereedschapskist datgene eruit pakt wat je op dat 
moment nodig hebt. 

Wat is het niet?
Het is geen wegwijzer of een keuzehulp die aan-
geeft wat je moet doen of welke beslissing je zou 
moeten nemen. Een besluit over het stichten van 
een gezin is immers een keuze die je zelf (met je 
partner) maakt en niemand anders.

Wat kan ik ermee?
Wij hopen dat je bij het doornemen van de website 
zult merken dat je niet de enige bent die worstelt 
met je vragen en dat je herkenning vindt in de 
ervaringen van andere kleine mensen. Als je over 

Een website voor een 
persoonlijk vraagstuk

PARTICIPEREN DOEN WIJ ZO
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je kinderwens met de arts of specialist wilt praten, 
kom je beter beslagen ten ijs.  

Hoe werkt het?
Als je op de website kleinmensmetkinderwens.nl 
terechtkomt zal het je opvallen dat het is inge-
deeld in thema’s die allemaal te maken hebben 
met kinderwens bij kleine mensen.  
Denk aan ‘Begeleiding tijdens de zwangerschap’, 
‘Bevallen en kraamtijd’, ‘Onvervulde kinderwens’, 
enzovoorts. De website is zodanig opgebouwd dat 
je vrij makkelijk weer naar de homepagina kunt 
terugkeren, waar je alle onderwerpen vindt.  
Elk thema wordt voorafgegaan door een korte 
inleiding die beschrijft wat met het betreffende 
thema wordt bedoeld.

Als je bijvoorbeeld wilt weten waar je op kunt 
letten bij het kiezen van de begeleiding, dan kun 
je klikken op het thema ‘Begeleiding tijdens de 
zwangerschap’. Daarin kun je lezen hoe anderen 
de begeleiding tijdens de zwangerschap hebben 
ervaren. De beschreven ervaringen kunnen je hel-
pen bij de gesprekken met zorgverleners over de 
begeleiding tijdens je eigen zwangerschap.
Ander voorbeeld. Als je nog twijfelt of je bewust 
voor een kind met een groeistoornis zou willen 
kiezen, kun je je licht opsteken bij de mening van 
andere kleine mensen bij het thema ‘Zwanger wor-
den – wel of geen klein kind’.

Tips en links
Tot slot bevat de website veel tips en links die 
verwijzen naar websites waar je meer informatie 
over het betreffende onderwerp kunt vinden. Dit 
zijn algemene informatieve websites van erkende, 
deskundige organisaties die zich met het betref-
fende thema bezighouden. Als je bijvoorbeeld 

klikt op de link ‘zwanger worden’, kom je op de site 
zwangerworden.nl terecht waar je alle informatie 
kunt vinden die te maken heeft met dit onderwerp. 
Deze site is gemaakt door het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van 
het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport. 

Goed om te weten
Wellicht een open deur: er is geen ‘goed’ of ‘fout’ 
bij het nemen van een beslissing of het maken van 
een keuze. Elke keuze die je maakt, is persoonlijk 
waar jij, als klein mens met een kinderwens, het 
laatste woord in hebt.
 
En als ik nog vragen heb?
Op de site kleinmensmetkinderwens.nl/contact 
bestaat de mogelijkheid om je feedback te geven. 
Vragen, opmerkingen of suggesties tot verbetering 
zijn allemaal welkom.

Waardevol
Ik ben ervan overtuigd dat wij met de totstand-
koming van kleinmensmetkinderwens.nl een heel 
waardevol instrument hebben neergezet waar 
heel veel kleine mensen met een kinderwens steun 
uitputten. Graag maak ik van de gelegenheid 
gebruik om iedereen die heeft bijgedragen om dit 
bijzondere project tot een succes te maken,  
hartelijk te bedanken. 

Mede namens de BVKM en het projectteam wens 
ik, elk klein mens met een kinderwens, veel steun 
en wijsheid toe bij het nemen van een besluit!

Mark de Groot
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Gerard vertelt: “Ik wilde graag een instap-
douche en geen ligbad meer, omdat ik 
deze nooit gebruik. Daarnaast heb ik een 

aparte toiletruimte waar een verlaagd aange-
past toilet in zit. Deze wilde ik vervangen door een 
normaal toilet, zodat gasten daar gewoon gebruik 
van konden maken. In plaats daarvan wilde ik in 
mijn badkamer een nieuw verlaagd toilet dat je 
ook kan douchen en föhnen, een zogeheten Closo-
mat.” 

Proactiviteit ten top
Niet veel later na het positieve besluit van de 
gemeente werd Gerard door bekenden getipt over 

bouwbedrijf Huurdeman uit Amersfoort. “Zij staan 
bekend om het ontzorgen en werken veel in de 
gezondheidszorg. De klik was er al snel. Er werden 
offertes gemaakt, voorgesprekken gevoerd met 
Toilet op Maat (de organisatie die de Closomat 
aanbiedt), de ergotherapeut en het installatiebe-
drijf.” Op maandagmorgen 8 maart gaan de men-
sen van Huurdeman van start. “De installateur van 
alle werkzaamheden dacht heel proactief mee, 
vanaf moment één”, vervolgt Gerard. “Ik had voor 
de verbouwingsperiode bijvoorbeeld een douche 
en toiletwagen, aangevraagd, maar bij de bezor-
ging zag hij al gauw dat er een aanpassing nodig 
was om goed in de wagen binnen te komen. Hij 

“Een verbouwing om 
van te dromen”
Vorig jaar besloot Gerard Hilhorst zijn badkamer aan te laten passen aan zijn lichaamslengte 
van 1,30 meter. Hij zocht contact met het zorgloket van het WMO en diende een aanvraag in. 
Bouwbedrijf Huurdeman voerde de verbouwing uiteindelijk uit. En hóe!

PERSOONLIJK



zei: “Ik stop per direct met de voorbereidingen en 
ga eerst een fatsoenlijke houten trap maken.” Dit 
kwam bij mij zo goed over. Hij dacht echt proactief 
mee. Dit zou hij ook doen in de daaropvolgende 
weken.”

Prettig contact met de bouwers
“Ik merkte al gauw dat de desbetreffende persoon 
ook contact zocht met de leverancier van Closo-
mat, om te kijken hoe dit goed geïnstalleerd moest 
worden. Dit werd door Toilet op Maat enorm ge-
waardeerd, want dit zou betekenen dat alles goed 
geïnstalleerd zou worden. In de tweede week werd 
het resultaat steeds meer zichtbaar. En het onder-
linge contact met de bouwers was erg plezierig. 
Een bouwer kwam op zaterdagmorgen zelfs langs 
om in alle rust het voegwerk te doen. Op de laat-
ste dag zou het te druk zijn om dit goed te doen. 
Ook hebben de bouwers van Huurdeman in deze 
weken een paar aanvullende werkzaamheden 
uitgevoerd, zoals het kitten van de rand in mijn 
keuken en het aanbrengen van nieuwe verlichting.”

Een dikke 10
“Ik ben zo blij met het uiteindelijke resultaat. On-
der andere de gemeente is komen kijken. Zij vinden 
het een subliem voorbeeld. De medewerkers van 
Bouwbedrijf Huurdeman hebben mij niet alleen 
ruim 2 weken ontzorgd, maar ook een badkamer 
opgeleverd waar ik ongelooflijk tevreden mee ben. 
Dus als je ontzorgd wil worden bij een woningaan-

passing: schakel Huurdeman 
in. Zij verdienen in mijn ogen 
een 10 met een griffel. Ook de 
menselijke maat, het contact 
en hun betrokkenheid en be-
langstelling is zo goed. Daar 
mogen ze trots op zijn.”

Dankbaar werk
En… dat zijn ze bij Huurde-
man ook. Aannemer Ruben 
van Deuveren: “Ik werk nu 
12,5 jaar bij Huurdeman. Toch 
was dit de eerste keer dat 
ik met een aanpassing voor 
kleine mensen te maken had. 
Voordat wij aan de slag gaan, 
vinden we het heel belangrijk 
om alle partijen bij elkaar te 
hebben: de opdrachtgever 
erbij. Zo weten onze mensen, 
maar ook andere betrokken 
partijen, voor wie ze werken. 

Dat we Gerard Hilhorst zo blij hebben kunnen 
maken, en een situatie hebben gecreëerd waar 
hij jaren mee vooruit kan, is geweldig. Het zijn dit 
soort klussen die je bijblijven. En die ons werk heel 
dankbaar maken.”
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Algemene informatie
Bestuur

Regio contactpersonen

STEPHANIE HENDRIKS

ROOS RIJNBEEK

CAROLINE VOERMAN

CHRIST JOOSEN

ELLEN BROUNS

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

VACANT

ANGELA TER HEEGE

YVETTE PAMA

GERARD SMITS

ARDA HOEVE

tel 06 144 234 42
mail bestuur@bvkm.nl

mail communicatie@bvkm.nl

mail c.voerman@gmail.com

mail marina-christ@planet.nl
tel 0165 - 50 31 61

mail secretaris@bvkm.nl

mail emmyjvh@hotmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

Ben je geïnteresseerd? meld je dan bij 
het bestuur

mail bestuur@bvkm.nl

mail aterheege@hotmail.com

mail yvettepama@gmail.com

mail penningmeester@bvkm.nl

mail hoeve1955@gmail.com

voorzitter

contactpersoon communicatie

Zuid-Holland /  
Coördinator regio’s

noord-Brabant & Zeeland

secretaris

Noord-Holland

Limburg

penningmeester

Utrecht & Flevoland

Drenthe, Friesland & 
Groningen

interim penningmeester

Gelderland & Overijssel



Commissies

Contact

CARLA KWANTES

ARDA HOEVE

ELISE VAN SCHÖLL

ARDA HOEVE & 
CHRIST JOOSEN

JOLIENE STEURS

mail ouders@bvkm.nl

tel 033 - 285 01 34
mail info@bvkm.nl

adres Antwoordnummer 593
 2130 wb  hOOFDDORP

adres postbus 3152
 2130 kd  hoofddorp
mail administratie@bvkm.nl

mail vsop@bvkm.nl
web www.iederin.nl
 www.vsop.nl

ANNIEK MARTENS
tel 0117 - 45 10 01

mail sport@bvkm.nl

mail senioren@bvkm.nl mail jongeren@bvkm.nl

oudercommissie

informatie- & bestellijn administratie

Ieder(in) & vsop

turnervrouwen

sportcommissie

seniorencommissie jongerencommissie

Ereleden Lid van verdienste

Dhr. C. Aarts
Dhr. M.J. de Groot
Dhr. G. Hilhorst
Mw. T. Schijvens
Mw. L. Matton

Prof. Dr. R.T.W.M. Thomeer
Neurochirurg specialisatie  
stenoses achondroplasie

Colofon
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 Redactioneel

Redactie Dave Jacobs, Claudia Kuijs-Grannetia,  
 Annemarijn van Dalen, Lenie Matton
Opmaak,  rmic | onweerstaanbare marketing
drukwerk & nijmegen | www.rmic.nl 
verzending
e-mail redactie@bvkm.nl
Website www.bvkm.nl

 Aan deze Vriendschap hebben bijgedragen

Caroline Voerman, Angelique van Peppen, Yvette 
Pama, Sofie van der Meulen, Folkert Klein, Penny & 
Arthur Dean, Carmen Vukman, Ellen Brouns, Mark de 
Groot en Gerard Hilhorst.

 Kopij voor de 4e editie

Lever de kopij aan voor: 27 oktober 2019
Gelieve de tekst per e-mail aanleveren in een Word-
bestand, en de foto’s/illustraties als aparte bijlage 
toevoegen (en niet tussen de tekst in).

 Donateur worden

Je wordt al donateur voor € 17,50 per jaar. 
Daarmee steun je onze vereniging en ontvang je o.a. 
het verenigingsblad ‘de Vriendschap’. 

Ga naar bvkm.nl/doneren en vul het online formulier 
in.

 BVKM opnemen in je testament

Denk je eraan om de BVKM op te nemen in het 
testament? Neem dan contact met ons op voor een 
persoonlijk gesprek. 

Ga naar bvkm.nl/contact en vul het online formulier 
in. Als onderwerp vul je in ‘testament’. Vervolgens zal 
er op korte termijn contact worden opgenomen met 
je.




