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“In 2020 willen we 
meer ‘vertellen’”
Het nieuwe jaar, gevuld met nieuwe kansen en 
mogelijkheden, is alweer in volle gang. We heb-
ben een geslaagde nieuwjaarsreceptie gevierd 
in Den Dolder. De leden waren enthousiast over 
deze nieuwe locatie. We hebben een mooie 
presentatie gezien van de sportcommissie over 
de World Dwarf games 2021 in Keulen. Daar-
naast hebben de volwassenen met elkaar kun-
nen bijpraten en een aantal kinderen hebben 
gezwommen, terwijl andere kinderen lekker 
aan het rondrennen en spelen waren.

De start van het nieuwe jaar bracht ook het 
bestuur weer bij elkaar voor een goede 
vergadering. We vinden het belangrijk 

om eens per jaar te evalueren; Hoe verloopt de 
samenwerking? Hoe is de energie? Waar lopen we 
in de onderlinge communicatie tegenaan? Hoe ver 
zijn we met onze persoonlijke leerdoelen? Op deze 
manier willen we het bestuur verder laten ontwik-
kelen, maar ook aandacht schenken aan persoon-
lijke ontwikkeling en motivatie.

VERBINDEN, VERTELLEN, VERSTERKEN
We hebben dit begin februari uitvoerig met elkaar 
besproken, elkaar van feedback voorzien en de 
speerpunten voor 2020 besproken. Aan de hand 
van ‘verbinden, vertellen, versterken’ hebben we 
een globaal jaarprogramma gemaakt. Daarin ko-
men vele bijeenkomsten, activiteiten en ontmoe-
tingen naar voren. Het jaar 2020 willen we meer 
‘vertellen’. Roos Rijnbeek heeft mooie ideeën voor 
social media waar jullie op korte termijn meer van 
zullen gaan zien. Maar ook door de BVKM daad-
krachtig neer te zetten op de Supportbeurs van 13 
tot 16 mei in Utrecht. En daarmee de verbinding en 
het netwerk van de BVKM te versterken. 

Kortom een nieuw jaar waar we veel nieuwe  
plannen hebben.

Hartelijke groet,
mede namens het bestuur.

Stephanie Hendriks
Voorzitter
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We zijn alweer even onderweg in 2020 en voor jullie ligt de eerste Vriendschap van dit jaar. Zoals 
jullie net hebben gelezen in het voorwoord van Stephanie proberen wij als redactie ook in beweging 
te blijven als het gaat om diversiteit van artikelen in de Vriendschap. De redactie komt ook elk jaar 
bij elkaar om te bespreken wat er goed gaat en waar dingen verbeterd kunnen worden.

In deze eerste editie beginnen we met de nieuwe 
rubriek ‘BVKM @WORK’. We krijgen deze keer een 
inkijkje in het dagelijkse werk van Caroline als Pa-
raveterinair. Daarnaast vonden we het leuk om de 
puzzel weer onder de aandacht te brengen, want 
we hebben een leuke prijs daaraan gekoppeld.

Waar wil ik het verder over hebben … Quaden 
misschien, het jongetje wat (ook via onze sociale 
mediakanalen) onlangs in het nieuws kwam door 
de pesterijen op zijn school. Ik denk dat we het 
allemaal wel hebben gezien, want we voelen ons 
al snel verbonden als het gaat om iemand met 
een groeistoornis. Nu is de pesterij op zich mis-
schien niet eens de reden waarom het zo’n enorme 
aandacht heeft gekregen. Ik denk dat dat vooral 
kwam door de reactie van Quaden dat hij “niet 
meer verder wou leven”. Dat doet wel wat met 
iedereen kan ik me zo voorstellen. Wat wel be-
langrijk is om te weten is dat dit niet alleen bij ‘ons’ 
voorkomt maar dat dit dagelijks op het schoolplein 
gebeurt, bij heel veel kinderen. Er zijn daarom nog 
genoeg stappen te zetten denk ik, dus dit filmpje 
zorgt er wel weer voor dat het onderwerp onder de 
aandacht komt.

Als ik even naar mezelf kijk, dan denk ik dat ik 
er redelijk goed af ben gekomen, tijdens school. 
Natuurlijk is een lengte gerelateerde opmerking 
snel gemaakt, dat weet je. Maar doordat je toch 
zoveel mogelijk meedoet met alles (meespelen op 
het schoolplein, meedoen met voetbal, etc.) gaan 
mensen je toch zien als een van de groep. Althans, 
dat denk ik tenminste. Als je achteraf in je uppie 
in een hoekje blijft staan, dan is dat toch anders. 
Maar ik besef me dat dit makkelijker gezegd is dan 
gedaan.

Onlangs had ik laatst tijdens carnaval ook een lich-
telijke ergernis. Het is elk jaar weer hartstikke leuk 
als we met onze vriendengroep een paar dagen 
feestvieren. Maar zodra mensen aardig in de olie 
staan, en zich gesterkt voelen als groep, krijg je 
toch te maken met opmerkingen of ze pakken je 
ineens vast en omhelzen je. Maar mijn geduld is 
nou eenmaal ook een keer op, en ja, als ik dan ook 
iets meer in de olie sta, dan helpt dat niet mee. 

Dus ik gaf als ‘stuiptrekking’ een keer een flinke 
duw. Sorry, dat is niet de oplossing, maar het hielp 
wel. Daarnaast heb ik gelukkig ook mensen om 
me heen die dat in de gaten hebben en er dan 
tussen komen staan. Dat zij dan (soms) de neiging 
hebben om het stokje van mij over te nemen, is 
ook niet de oplossing natuurlijk, maar we kunnen 
mekaar gelukkig helpen daarin, zodat het in de 
kiem gesmoord wordt. 

Al met al hoop je gewoon dat iedereen een leuk 
feest viert met elkaar zonder zich bezig te houden 
met anderen. Dat gaat 9 van de 10 keer ook goed, 
gelukkig. 

Nou, ik wens iedereen weer veel leesplezier (en ook 
een mooi 2020)!

Vriendelijke groet,
namens de redactie.

Dave Jacobs
Hoofdredacteur

Geduld is een schone zaak ... 
maar mijn geduld was even op

VAN DE REDACTIE
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EVEN VOORSTELLEN...

V ia via zijn we bij de Belangenvereniging 
van Kleine Mensen terechtgekomen.  
Ook zijn we al eens bij een bijeenkomst 

geweest. Helaas konden wij in 2019 niet deelnemen 
aan een van de georganiseerde activiteiten, door de 
BVKM, omdat Milan in februari 2019 een stamcel-
transplantatie heeft gehad. Ook dit is een bekend 
probleem bij FA patiënten. We zijn nu 1 jaar verder 
en gelukkig kunnen we voorzichtig spreken over 
een geslaagde transplantatie. Milan is er ook enorm 
van opgeknapt. Hij heeft meer energie dan ooit en 
zijn taalontwikkeling gaat als een speer!  

 
THREELY BIKE 
Sommigen van jullie zullen ons wellicht al kennen 
omdat Mathijs speciale fietsen maakt voor kinde-
ren met een groeibeperking: de Threely Bike.  
Een fiets die extreem licht fietst, die achter in de 
auto meegenomen kan worden én er ook nog eens 
stoer uitziet! De afgelopen jaren hebben wij al een 
aantal kinderen en hun ouders heel blij kunnen 
maken met de Threely Bike. 

BELDPOINT
Dit vinden wij zulk dankbaar werk dat wij graag 
meer wilden doen voor deze groep mensen. Daar-
om hebben wij het bedrijf Beldpoint opgericht dat 
zich onder andere specialiseert in hulpmiddelen 
voor kleine mensen. De hulpmiddelen die wij mo-
menteel aanbieden, zijn ontstaan doordat wij zelf 
tegen problemen aanliepen bij Milan. Wij konden 
geen (goede) passende oplossingen vinden in de 
bestaande hulpmiddelen, zoals een fiets. 

DUBBELE DEURKLINK
Een ander voorbeeld is dat Milan, door zijn  
groeibeperking, geen deuren kan openen zonder 
opstapje of hulp. Dat moet toch anders kunnen 
dacht Mathijs. Hiervoor bedacht hij een dubbel 
deurklink-systeem dat op elke deur en op elke ge-
wenste hoogte gemonteerd kan worden.  
We hebben gemerkt dat bij de meeste gemeenten 
hulpmiddelen vergoed worden via de WMO. Voor 
fietsen die niet vergoed worden, kan er nog steeds 
een beroep gedaan worden op Stichting Fietswens. 
 
Wij hopen dat we samen de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van kleine mensen kunnen ver-
groten! Om het leven nét even wat makkelijker te 
maken. 

Lopen jullie ook tegen problemen aan waar je 
nog geen (goede) oplossing voor kunt  
vinden? Mathijs denkt graag mee in oplossin-
gen. Oplossingen die geschikt zijn voor jong 
én oud. Neem gerust een kijkje op onze site:  
www.beldpoint.nl

 

Mathijs, Maike, Milan en Melsen

Familie Beld

D it evenement vond weliswaar plaats op 
een nieuwe locatie, daar het tijd was voor 
een beetje verfrissing. De BVKM is altijd 

goed ontvangen in de Markies in Woerden, maar 
als bestuur waren we op zoek naar een andere 
locatie die meer ruimte en andere mogelijkheden 
bood. Zo was er gedurende de hele middag de 
gelegenheid om te zwemmen. De jonge kinderen 
hebben hier met veel plezier gebruik van gemaakt. 

WORLD DWARF GAMES
Daarnaast werd er in een nabijgelegen ruimte een 
presentatie gegeven door de Sportcommissie over 
de aanstaande World Dwarf Games in Duitsland. 
De ervaringen van de World Dwarf Games in Ca-
nada werden met de luisteraars gedeeld, middels 
een mooie videocompilatie. Maar vooral werd er 
informatie gedeeld over wat men kan verwachten 
van dit internationale evenement en de manier 
waarop de BVKM zich hierop gaat voorbereiden. 

De eerste combi-trainingen staan al gepland in 
het aankomende jaar. Als bestuur hopen wij dat 
deze trainingen goed bezocht zullen worden en 
we met een grote enthousiaste groep naar Keu-
len zullen gaan in 2021. Houd onze website en 
de Vriendschap goed in de gaten voor informatie 
over de WDG 2021. En schroom niet om de Sport-

commissie of ervaringsdeskundigen persoonlijk te 
benaderen, indien je vragen hebt. 

JUBILARISSEN
Onze voorzitter, Stephanie Hendriks, heeft in haar 
speech teruggeblikt op het afgelopen jaar en 
vooruitgekeken naar 2020. Ook werden onze jubi-
larissen in het zonnetje gezet: Mendo van der Vliet, 
Frank Kerver en Ellen Brouns ontvingen hun speldje 
ter ere van hun 25-jarig jubileum. Daarnaast vie-
ren dit jaar ook nog andere mensen hun 25-jarig 
jubileum: Femke Coenders, Rob Melis, Kaylee Post, 
Maud van Lankveld en Stephan Meester. Frank 
IJsselmuiden viert zijn 40-jarig lidmaatschap. Wij 
feliciteren hen allen met deze bijzondere mijlpaal! 

Tot slot werd er onder enthousiast gejuich geke-
ken naar de videocompilatie van 2019, waarin de 
BVKM in het bijzonder haar 45-jarig jubileum heeft 
gevierd. Als bestuur zijn we heel trots op onze ver-
eniging en hopen dat wij samen met alle leden en 
vrijwilligers de BVKM op een gezonde, prettige en 
succesvolle manier blijven voortzetten.

Bestuur BVKM

Op 25 januari jongstleden heeft de BVKM-nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden in Hotel Ernst Sillem 
Hoeve in Den Dolder. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde nieuwjaarsreceptie waarbij onze 
leden in een fijne en ongedwongen sfeer elkaar hebben kunnen ontmoeten en bovenal gezellig 
hebben kunnen bijpraten.

Hallo allemaal, wij zijn Mathijs en Maike Beld uit Borne. 
Samen hebben wij 2 zonen. Milan is 5 jaar en Melsen is 2 
jaar. Milan is geboren met het syndroom Fanconi Anemie. 
Hij is nu 75cm. Hij zal nog wel iets groeien, maar een van 
de problemen die dit syndroom met zich meebrengt is dat 
zijn lichaam te weinig groeihormonen aanmaakt.

Nieuwjaarsreceptie
BVKM ACTIVITEIT
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REGIOCONTACTDAGEN

Mij is gevraagd om een stukje te schrij-
ven over de regiodag. Ik zal mij eerst 
even voorstellen: 

Ik ben Renata Sparacino, 47 jaar en woon 
in Goes. Sinds 1 jaar ben ik weer lid van de 
BVKM. Afgelopen december was het voor 
mij de eerste keer dat ik naar de Regiodag 
ging. Op zondag 22 december werd deze 
georganiseerd voor BVKM-leden van 16 jaar 
en ouder van Noord-Brabant & Zeeland. 

Deze dag vond plaats in Grand Café Het 
Witte Huis in Drimmelen. In totaal kwamen 
we deze middag met 13 personen. We 
krijgen een erg goed verzorgde lunch. Wat 
vond ik het leuk om met iedereen kennis te 
maken en om ervaringen uit te wisselen! 

Dit jaar wil ik ook vaker naar de com-
bi-trainingen komen van de BVKM. Op 
24 november was voor mij de eerste keer 
in Utrecht. Ik speel ook al een aantal jaar 
Boccia en ik vind het erg leuk dat jullie 
deze sport nu ook doen!
 
Voor de mensen die boccia nog niet  
kennen: informatie kun je vinden op  
www.boccia.nl.
 
Ik hoop jullie weer snel te zien.

Renata Sparacino

Mijn eerste bezoek 
aan een regiodag

NOORD-BRABANT & ZEELAND

De ‘huiskamer’ontmoeting bij mij thuis 

voor de 50+-leden was geslaagd! Deze 

vond plaats op zondag 23 februari.

Helaas tobden we al maanden met extre-

miteiten qua weer, ook voor die dag die 

voorspelling. Dus helaas een paar afmel-

dingen! Gelukkig waren Geurt, Carole, Tiny, 

Wina, Linda en Rian toch nog van de partij. 

Vervolgens gingen we aan de koffie 

met wat lekkers, een lunch en veel gezel-

ligheid. Er ontstonden mooie gesprekken. 

Het heeft wel iets zo’n ontmoeting, daar-

aan koppel ik meteen de woorden: intiem, 

laagdrempelig, vrij gevoel, (h)erkenning en 

verstaanbaarheid. 

 
Ik kijk er heel fijn op terug en hoop nog 

vaak iets te kunnen organiseren!

Groetjes,

Angelique van Peppen

Regiocontactpersoon Zuid-Holland

Een middag met 
mooie gesprekken

ZUID-HOLLAND

Caroline Voerman,
Paraveterinair

NAAM & BEROEP:

WAAROM JE KEUZE VOOR DIT BEROEP?
Vanaf jonge leeftijd ben ik dol op dieren. Dat is dan 
ook de reden waarom ik in de brugklas al heel goed 
wist dat ik de veterinaire wereld in wilde gaan. 
Helaas was diergeneeskunde iets te hoog gegre-
pen voor me, waardoor ik mij volledig heb gestort 
op het worden van een paraveterinair. Dit ondanks 
dat ik wist dat het niet het ideale beroep zou zijn 
voor iemand met een lengte van 1.25m. Mijn ou-
ders hebben mij altijd gesteund in het maken van 
deze keuze. Gaan voor iets wat je echt heel graag 
wil doen was het allerbelangrijkste. 
 
WAT IS JE WERKERVARING? 
8 jaar lang heb ik gewerkt in een groot dierenzie-
kenhuis in Zuid-Holland als allround paraveteri-
nair waar tweedelijns diergeneeskunde werd en 
nog steeds wordt geleverd op het gebied van onder 
andere orthopedie, oncologie en tandheelkunde. 
Nu ben ik inmiddels al ruim 8 jaar werkzaam in 
een grote, gemengde praktijk als operatie/anesthe-
sie-assistente in Brabant.
 
WAT ZIJN JE DAGELIJKSE 
WERKZAAMHEDEN? 
Kwalitatief hoogstaande diergeneeskundige zorg 
aanbieden aan dieren die op de planning staan 
te worden geopereerd. Het voorbereiden van een 
patiënt voor de operatie, het assisteren van de die-
renarts en steriel staan tijdens de operatie, het con-
troleren van een goed verloop tijdens de operatie 
qua anesthesie, om vervolgens na afloop goede 
nazorg te bieden tot de patiënten weer naar huis 
kunnen. Mijn speciale interesse ligt op het gebied 
van tandheelkunde en oogheelkunde. 
 
HEB JE AANPASSINGEN OP DE 
WERKVLOER?
Omdat ik de hele dag veel heen en weer moet lo-
pen, heb ik geen aanpassingen aan het meubilair. 

Wel staan er in elke ruimte grote, rode olifantenpo-
ten die voor mij zijn aangeschaft. Deze zijn door de 
jaren heen het verlengde van mijn benen  
geworden; ik kan er mee lezen en schrijven. 
 
TEGEN WELKE UITDAGINGEN LOOP JE 
AAN? 
Naarmate ik wat ouder word, merk ik dat het tillen 
van grote en zware dieren die onder narcose zijn, 
(weliswaar samen met een collega) me net wat 
minder goed afgaat dan 10 jaar geleden. Gelukkig 
gaat dit me nog wel steeds goed af door gebruik te 
maken van een brancard, andere hulpmiddelen en 
vooral door hulp te vragen bij collega’s wanneer 
nodig. 
 
HEB JE VERMELD OP JE CV DAT JE KLEIN 
BENT? 
Bij het schrijven van mijn CV heb ik bij Nevenacti-
viteiten genoteerd dat ik zeer actief ben binnen de 
BVKM, de Belangenvereniging van Kleine Mensen. 
Zo kreeg ik het gevoel het toch beschreven te heb-
ben maar subtiel. Meer dan dit vond ik niet nodig. 
 
HEB JE LANG NAAR DEZE BAAN MOETEN 
ZOEKEN? 
Beide keren ben ik na de eerste sollicitatieronde 
direct aangenomen. 
 
HOE ZIE JE DE TOEKOMST VOOR JE? 
Na 15 jaar werkzaam geweest te zijn in de dierge-
neeskunde merk ik dat ik toe ben aan een nieuwe 
uitdaging. Zorg bieden is iets wat ik nog steeds 
heel graag doe. Alleen wil ik dit nu gaan doen nu 
in de humane zorg. Werken op de poli of als  
operatieassistente lijkt me ontzettend leuk. ¢
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Sofie van der Meulen  
is jurist, auteur en spreker 
en zet zich in voor een 
inclusieve samenleving. 

Dit doet zij onder andere 
als ‘warrior’ voor stichting 
SUE’s Warriors.

Mag ik u wat vragen? vraagt een  
jongeman mij op Den Haag Centraal. 
We lopen samen met heel veel ande-

re reizigers naar de poortjes om uit te checken. 
‘Natuurlijk, ga je gang’ zeg ik en ik verwacht een 
vraag over de omgeving, waar hij de rechtbank 
kan vinden bijvoorbeeld. Die vraag krijg ik immers 
vaker op Den Haag Centraal. ‘Klopt het dat ik u 
laatst op tv heb gezien bij BNN?’ Ok, die vraag 
had ik niet verwacht. Ik kijk hem met een grote 
glimlach aan en zeg ‘Ja dat klopt! Wat leuk dat je 
gekeken hebt. Wat vond je van het programma?’ 
De jongeman gaf vervolgens een positieve reactie 
over het programma (‘Ik durf het bijna niet te vra-
gen’) en gaf mij een compliment over mijn optre-
den. Ik bedank hem, we wensen elkaar een fijne 
dag en vervolgen onze eigen weg.

Ik enigszins opgewonden, want ik ben opeens 
‘herkend van tv’. Hoeveel mensen maken dat mee? 
Niet veel mensen met een beperking in ieder geval. 
De slechte vertegenwoordiging van mensen met 
een beperking in de media is veel in het nieuws de 
laatste tijd. Heb jij de berichten ook gezien? 

PRATEN OVER BEPERKINGEN
De Erasmus Universiteit concludeerde dat er in 
ruim 1000 verschillende programma’s maar 66 
mensen met een beperking te gast waren. En dan 
vaak juist om te praten over hun beperking; niet 
over hun talent. Dit kan beter! Toen ik opgroeide, 
zag ik alleen Bart de Graaff als ‘voorbeeld’ op tv 
en veel is er op tv niet veranderd sinds die tijd. 
De meeste gehandicapten op tv zijn alleen maar 
gehandicapt. 

De minister van Gehandicaptenzaken, Rick 
Brink, biedt een oplossing in de vorm van ‘de koffer 
van Rick’. Dit is een lijst van professionals met 
handicap die in de media willen werken of als gast 
uitgenodigd willen worden vanwege hun expertise. 
Zo wordt het voor programmamakers gemakkelij-
ker om iemand met een handicap te vinden. Een 
prima initiatief, maar als het om zichtbaarheid in 
de media gaat, is het ook belangrijk dat je niet 
afwacht tot een ander jou ziet; laat ook jezelf zien! 

PIN UP YOURSELF
Met de missie ‘Pin Up Yourself’ deed Kelly Sue (de 

oprichtster van de stichting SUE’s Warriors) onlangs 
mee met de Miss Pinup Benelux verkiezing (en ze 
is door naar de finale!). Modern Pinup gaat vol-
gens haar over het vieren van ieders eigen unieke 
schoonheid. En die komt in vele vormen, maten en 
kleuren. “Iedereen kan stralen. Niet ‘je mág er zijn’. 
Je bent er!” Het woord ‘pinup’ komt letterlijk van 
‘pinning up’; het ophangen van foto’s en tekenin-
gen van vrouwelijke of mannelijke schoonheid. 
Als we een ‘photowall’ willen met zoveel mogelijk 
diverse mensen, dan zullen we onszelf daarop 
moeten ‘pinnen’! Oftewel jezelf laten zien. 

Dus… laat jezelf zien met #PINUPYOURSELF 
en moedig anderen aan hetzelfde te doen. SUE’s 
Warriors biedt een podium aan diversiteit en zal 
via de social media kanalen van SUE’s Warriors 
foto’s met #PINUPYOURSELF delen (vergeet niet 
@ sues_warriors te taggen). Samen maken we zo 
die ‘photowall’ waarin de schoonheid van diver-
siteit terug te zien is en talenten in de spotlights 
komen te staan. 

PIN UP YOURSELF FOR YOURSELF
Liever niet op social media, maar spreekt de ge-
dachten van #PINUPYOURSELF je wel aan?  
Dan kun je natuurlijk ook een foto of tekening van 
jezelf maken en thuis ophangen. Om met liefde 
naar jezelf te kijken heb je niemand anders no-
dig. Je bent de moeite waard! Pin up yourself for 
yourself.

Wil je meer weten over m’n werk?  
Je kan me vinden via de volgende kanalen:

Instagram  /sofiedumoulin
Facebook  /sofie.dumoulin

SUE’s Warriors (sueswarriors.com) 
Instagram  /sues_warriors/ 

Sofie van der Meulen
SUE’s Warriors

Pin Up Yourself
COLUMN
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Op 24 november 2019 vond de eerste combi- 
training in Utrecht plaats, als voorbereiding 
op de World Dwarf Games. Met deze trainin-
gen proberen we een zo groot mogelijke groep 
sporters enthousiast te maken. Op deze dag 
werden er meerdere sporten beoefend, maar 
we begonnen met een training badminton, 
gegeven door Annie van Daal-Pothoff. Het was 
goed geregeld en er werd fanatiek meege-
daan. Zelf vond ik het een erg leuke training!

Afgelopen 11 januari was het weer zover: het 
zaalvoetbaltoernooi in Tilburg! Dit jaar deed 
de BVKM met 2 teams mee. De dag begon om 
10.00 uur. We hadden een gezamenlijke kleed-
kamer waar we ons samen mentaal en fysiek 
konden voorbereiden op de wedstrijden.

BOCCIA-TRAINING EN FLOORHOCKEY
Na de lunch kregen we een boccia-training van 
Max Keur. Zelf had ik deze sport nog niet eerder 
beoefend. Dus ik wist ook niet goed wat ik ervan 
kon verwachten, maar ik was blij verrast! 
De training werd goed uitgelegd. Boccia is een 
paralympische sport die individueel en in team-
verband kan worden gespeeld. Het is een sport 
die verwant is aan pétanque. Als laatste speelden 
we floorhockey, onze Folkert en Elise gaven die 
training.

EEN LEUKE DAG! 
Het was een leuke, sportieve dag met enthousias-
te sporters. Vanaf dit jaar ga ik de sportcommissie 
versterken en het lijkt me leuk om als voorbereiding 
op de WDG 2021 meer van dit soort trainingen te 
helpen organiseren. Dan kunnen we met een grote 
groep uit Nederland naar Keulen gaan.

De volgende combi-training vindt plaats in april. 
Exacte datum en tijd volgen nog.

Hopelijk zien we je daar!

Merel van Hoof

EERSTE WEDSTRIJD
Het eerste team begon het toernooi met een 
nederlaag. Zij deden dit jaar voor de eerste keer 
mee in de klasse 18 jaar en ouder. Daarna was 
het tweede team aan de beurt. Zij deden voor de 
eerste keer mee in de klasse 12 tot en met 18 jaar. 
In tegenstelling tot het andere team behaalden zij 
in de eerste ronde een overwinning.

BRONS VOOR TEAM 2 
Naarmate het toernooi vorderde kwamen beide 
teams steeds meer in hun spel. Coaches Silvio en 
Elise wisten hun teams naar een aantal overwin-
ningen te brengen. Ook de supporters langs de 
lijn hielpen natuurlijk goed mee. Team 1 eindigde 
na afloop op de vijfde plek, terwijl het tweede 
team nog mocht spelen voor plek 3 of 4. Na een 
spannende strijd wisten zij het in hun voordeel te 
beslechten en gingen ze naar huis met brons. 

Al met al was het een geslaagde dag en we hopen 
volgend jaar weer met zo’n grote groep sporters 
mee te doen.

Groetjes,

Folkert Klein

Badminton, 
boccia en 
floorhockey

Zaalvoetbal 
toernooi

ROAD TO THE WDG ROAD TO THE WDG





Met zijn 83 jaar is Jan van Kempen het 
oudste BVKM-lid van Limburg. Ik mag 
gewoon Jan zeggen. Jan heette mij 

welkom in zijn aangepaste appartement in het 
hart van zijn geliefde stad Sittard. Jan maakt 
gebruik van zijn elektrische rolstoel waarmee hij 
handig door zijn appartement manoeuvreert. 

GEZINSLEVEN EN JEU
Jan is de één-na-oudste uit een gezin met 4 kin-
deren. Zijn ouders bestierden een zaak in Koloniale 
Waren in Sittard. Het feit dat Jan achondropla-
sie had, is binnen het gezin nooit echt een ding 
geweest. Hij deed met zoveel mogelijk dingen 
gewoon mee. Soms was een simpele aanpas-
sing noodzakelijk zoals een extra opstapje of een 
kussen. Van de jaren voor de Tweede Wereldoorlog 
herinnert Jan zich niet veel. Wel herinnert hij zich 

de bevrijding van Sittard door de Amerikanen in 
1944. Ook Jan en zijn vriendjes kregen lekkere cho-
colade toegestopt van de soldaten. 

In zijn jeugdjaren was hij regelmatig met vrien-
den veel in het gemeentelijke zwembad te vinden. 
Niet zelden werden hij en zijn kameraden door de 
badmeester het zwembad uitgestuurd omdat ze 
op school hoorden te zitten. 

HORLOGEMAKER
Na de lagere school heeft Jan de Middelbare Han-
delsschool gedaan aan het Bisschoppelijk College 
in Sittard. Daarna leerde Jan het vak van horlo-
gemaker aan de ambachtsschool in Schoonhoven. 
Het is de enige periode in zijn leven waarin hij niet 
in Sittard woonde. 4 jaar lang woonde Jan op een 
zolderkamer in een dijkhuisje waarin een bakkerij 
was gevestigd. Jan herinnert zich nog altijd de 

Zijn huis hangt vol met mooie foto’s, diploma’s en zelfs een oorkonde waarop staat dat het Hare 
Majesteit de Koningin Jan Joseph Maria van Kempen heeft benoemd tot ‘Ridder der zesde graad in 
de Orde van Oranje Nassau’. Hier woont een bijzonder man. Mag ik u voorstellen: Jan van Kempen.

Het avontuurlijke leven 
van Jan van Kempen

VERHALEN UIT DE REGIO

heerlijke geur van vers gebakken brood als hij ’s 
morgens opstond om naar school te gaan.

Na het behalen van zijn vakdiploma in 1956 
keerde Jan naar zijn geboorteplaats Sittard terug 
om te gaan werken voor Juwelier Martens. Hij was 
vooral werkzaam in de werkplaats van de juwelier. 
Hier kreeg Jan voor het eerst een, voor hem  
speciaal aangepaste, stoel.

TONEELSPELEN
Jan had 2 grote passies. Zijn eerste passie was to-
neelspelen. In de jaren ‘60 sloot hij zich aan bij het 
Limburgs Toneelgezelschap waarbij hij in diverse 
rollen in heel Limburg vooral voor kinderen optrad. 
Ik mag in diverse foto-albums kijken met mooie 
zwart-witfoto’s waarin Jan, vaak gestoken in een 
mooi kostuum op het toneel staat. Zijn houding op 
de foto’s verraadt zijn ruime toneelervaring. 

GABY
Zijn andere passie was paardrijden. Die ontstond 
toen Jan een keer meeging met de dochter van de 
kastelein naar de paardenstallen en eens op een 
pony kon rijden. Jan was meteen verkocht. Hij had 
echter nog geen eigen paard en is destijds op een 
aangepast brommertje door het Limburgse land 
getrokken op zoek naar een geschikt paard. 

Op één van die ritjes viel zijn oog op een niet al 
te groot paard dat rustig in de wei liep te grazen. 
Jan stapte af, liep naar het hek en wenkte het 
edele dier die direct op Jan afliep. Direct had Jan 
een klik met dit beest en stapte naar de eigenaar 
om het van hem te kopen. De eigenaar wilde zijn 
ruin, een hengst die ‘geholpen is’, eigenlijk niet 
verkopen. Het kostte de nodige overredingskracht 
maar het is Jan gelukt om het dier voor de prijs 
van ƒ 1.200,- over te nemen. 

Vanaf dat moment waren Gaby, zo heette het 
paard, en Jan onafscheidelijk. Alle vrije uurtjes 
bracht hij met zijn trouwe dier door dat zich uit-
sluitend door Jan liet berijden. Gaby duldde geen 
andere mensen op zijn rug. 

COWBOYS VAN SITTARD
Het paard bleek ook sterk. Hij had geen moeite 
met het trekken van een huifkar die Jan met zijn 
vrienden in elkaar had geknutseld. Als de jongens 
op de huifkar door de stad klosten, voelden zij 
zich de cowboys van Sittard. Zo vertelt Jan over 
een bijzondere tocht die met hij met een vriend 
in zijn huifkar naar België maakte. Zo kwam hij in 
Maaseik terecht waar tientallen koetsjes en andere 
versierde paard-en-wagens reden. Ze waren druk 
doende een lange stoet te vormen en Jan werd 

gewenkt om zich bij die stoet aan te sluiten. En zo 
sjokte de enorme koetsenparade gemoedelijk de 
stad in. 

Jan had toen nog geen idee waar dit heen zou 
gaan. Wel was het heel duidelijk feest in Maaseik. 
Er stonden veel mensen met vlaggetjes langs de 
kant. Door allerlei kleine straatjes trok de stoet 
richting het Marktplein in het hart van de stad. Het 
grote Marktplein was afgezet en in het midden er-
van stond een groot bordes waar, zo bleek, koning 
Boudewijn en zijn vrouw koningin Fabiola stonden. 
Langs het hele Marktplein stonden de mensen het 
koningspaar toe te juichen. Zo reed Jan, met zijn 

vriend, in zijn zelfgemaakte huifkar die getrokken 
werd door zijn trouwe paard Gaby, het Marktplein 
op langs het vorstenpaar die hen koninklijk  
toeknikkend toezwaaide.

POLITIE-ACHTERVOLGING
Een ander avontuur waarover Jan smakelijk kan 
vertellen is dat hij eens door de politie in Duitsland 
is achtervolgd. Hij wandelde op zijn paard Gaby 
door de landerijen in de Duits-Nederlandse grens-
streek toen hij achter zich een politie-sirene hoor-
de. Een Duitse politieauto kwam hem achterna. 
Jan had geen idee wat de Polizei van hem wilde 
en had er ook geen behoefte aan om daarachter 
te komen. 

Zonder verder na te denken gaf hij zijn paard de 
sporen en ging dwars door het akkerland er van-
door. Als Jan over een holle weg galoppeert, krijgt 
een tweede politieauto hem in de gaten en pro-
beert hem klem te rijden. Jan bedenkt zich geen 
moment en draaft het hoge talud over richting de 
Nederlandse grens. Als Jan nog eens omkijkt naar 
de geüniformeerde ambtenaren, ziet hij dat zij de 
achtervolging hebben gestaakt. Sterker nog: ze 
wuiven hem na! 
 
Het was mij een eer en genoegen om naar je te 
mogen luisteren, Jan! En zoals beloofd zal ik je 
vaker komen opzoeken, want jouw mooie verhalen, 
daar lust ik wel pap van.

Mark de Groot
Regiocontactpersoon Limburg

“ Door kleine straatjes trok de 
 stoet richting het Marktplein 
 in het hart van de stad ”
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A llard Pierson is een archeologisch museum 
dat is verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam (UvA). In de publiciteit wordt 

de tentoonstelling vooral interessant gemaakt voor 
kinderen: de site en affiches in de stad kondigen 
de tentoonstelling aan als leuk en grappig voor 
kinderen. In de vakantieperiode zijn er verschillen-
de kinderactiviteiten rond Bes en het oude Egypte 
geweest. Voor ons BVKM’ers is de tentoonstelling 
echter ook interessant. Bes had namelijk een  
groeistoornis.
 

BINNENKOMST MUSEUM
Ik heb zelf een groeistoornis, achondroplasie.  
Vanuit mijn eigen achtergrond ben ik geïnte-
resseerd in de cultuurhistorische aspecten van 
mensen met dwerggroei. Ik ging erheen op 24 
december. Vlak voor openingstijd (10 uur) stonden 
we klaar om naar binnen te gaan door een majes-
tueuze dubbele deur. Samen met een Portugees 
gezin met 1 kind werden we binnengelaten. De 
medewerker/beveiliger heette ons welkom en gaf 
mij een aai over mijn hoofd. Hij schrok toen ik liet 
merken dat ik daar niet van gediend was. Verder 

Bes, de Egyptische god 
met een groeistoornis
In het decembernummer van ‘de Vriendschap’ doet Gerard Hilhorst verslag van de tentoonstelling 
Rembrandt-Velázquez. Hij ging daar met andere leden naartoe en kreeg een speciale rondleiding.  
Echter, onlangs heeft er nog een interessante tentoonstelling plaatsgevonden in Amsterdam.  
Die ging over de Egyptische god Bes. 

BVKM ACTIVITEIT ging alles goed en zijn we 
slechts 1 andere bezoeker 
tegengekomen. Lekker 
rustig dus!

2 LIJNEN
Het is een tentoonstelling 
die op 2 gedachten hinkt. 
Een historische lijn voor 
volwassenen en een “leuk 
voor kinderen” program-
ma (o.a. animatiefilms en 
een kleurplaat). Deze 2 
lijnen liepen nogal door 
elkaar heen. Ik heb prach-
tige beelden en beeldjes 
van de god Bes gezien 
en gebruiksvoorwerpen 
waarop Bes is afgebeeld. 
Ook van zijn vrouw en van de vrouwelijke vorm van 
Bes, Besset.

MOGELIJK ACHONDROPLASIE 
Zijn verschijningsvorm heeft veel weg van een 
achondroplast. Zo heeft hij heel korte benen. 
Verder draagt hij op het hoofd een kroon met 
hoge pluimen. Hij is het type van de vrolijke ‘goed 
geschapen’ gelukkige man, die van goed eten en 
drinken houdt en van plezier maken, feesten en 
amusement, en die altijd klaarstaat om de liefde 
te bedrijven en om je vijanden te bestrijden. Bes 
en Besset waren ook de beschermer van zwangere 
vrouwen, pasgeborenen en kleine kinderen. Er is 
veel meer over hen geschreven dan deze paar zin-
nen. Als je geïnteresseerd bent, dan hoef je alleen 
maar de ‘Egyptische god Bes’ te Googelen, en je 
krijgt veel informatie en afbeeldingen. 

REDELIJK TOEGANKELIJK
De vitrines waren voor mij net niet te hoog. Maar 
als je kleiner bent dan 1,20 cm of in een rolstoel zit, 
dan heb je wel een probleem, denk ik. Verder is het 
wel toegankelijk, maar moet je momenteel door 
een andere buitendeur naar binnen als je geen 
trappen kan lopen. Dit vanwege een verbouwing. 

DUIDELIJK GROEISTOORNIS
In de tentoonstelling heb ik een belangrijk as-
pect gemist. Bes heeft duidelijk een groeistoornis. 
Aspecten van de rol die Bes krijgt toegewezen, 
worden nog steeds aan kleine mensen toebedeeld, 
jammer genoeg. Gelukkig wordt dit steeds minder,  
dit komt voor een groot deel door het werk van 
verenigingen voor kleine mensen wereldwijd, 

zoals de BVKM in Nederland. De meesten lukt het 
tegenwoordig om carrière te maken in andere 
sectoren dan de vermaakindustrie zoals het circus. 
Juist omdat er altijd kleine mensen zijn geweest, 
in alle culturen, is het van belang dat tentoonstel-

lingsmakers dit besef zichtbaar maken. Dit zonder 
alle eeuwen te hoeven behandelen. Een blijk van 
historisch besef dat relevant is voor kinderen en 
volwassenen. Ook de tijdsaanduidingen zijn niet 
voor de leek helder en begrijpelijk.  

GEMISTE KANSEN
Zo plaats je Bes in een vollediger context. Ook mis-
te ik in de winkel van het museum mogelijkheden 
voor verdere studie. Het boek “Het Grote verhaal 
van Kleine mensen, een geschiedenis” door Bert 
Gevaert had daar bijvoorbeeld kunnen liggen.  
Een gemiste kans!

De tentoonstelling Bes, kleine god in het Oude 
Egypte is te zien t/m 22 maart.

Vriendelijke groet,

Janneke Graamans

“ De meesten lukt het om  
 carrière te maken in andere  
 sectoren dan de vermaak- 
 industrie zoals het circus ”
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 13

 30

25

13

COMBI-TRAINING BOOG-
SCHIETEN & VOETBAL
UTRECHT (EXACTE LOCATIE N.N.B.)

SUPPORTBEURS 2020
13-16 MEI | JAARBEURS UTRECHT

VOETBALTOERNOOI
TILBURG (EXACTE LOCATIE N.N.B.)

COMBI-TRAINING
UTRECHT (EXACTE LOCATIE N.N.B.)

BRABANT & ZEELAND
ALLEEN VOOR LEDEN UIT DEZE REGIO | TOT 16 JAAR

ZUID-HOLLAND
HEEFT REEDS PLAATSGEVONDEN | WELLICHT 
VOLGT ER NOG EEN 2E REGIODAG LATER DIT JAAR

UTRECHT & FLEVOLAND
MEER INFO VOLGT NOG

NOORD-HOLLAND
MEER INFO VOLGT NOG

DRENTHE, FRIESLAND & 
GRONINGEN
MEER INFO VOLGT NOG

KADEROVERLEG
HET ONDERSTEUNINGSBURO | AMERSFOORT

ALGEMENE  
LEDENVERGADERING
ONDER VOORBEHOUD: I.C.M. BVKM-WEEKEND

Algemeen Regiodagen
Onderstaande regiodagen zijn onder 
voorbehoud. Meer info volgt t.z.t..

de Vriendschap:
inleveren kopij 
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SAVE THE DATE
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VRIENDSCHAP 2
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 10 MEI

Iedereen zijn eigen 
#grootverhaal

We willen voor jongeren een traject 
opzetten waarbij wordt uitgegaan 
van een positieve aanpak. Daarbij 

kijken we naar wat goed gaat en hoe dat ingezet 
kan worden voor de toekomst. Veel kleine mensen 
hebben hun plek in de maatschappij gevonden. 
Dat is niet altijd makkelijk maar iedereen, jong en 
oud, heeft zijn eigen ervaringen, waarbij de nodige 
hindernissen zijn overwonnen. Dat blijkt ook al uit 
de mooie verhalen uit de Vriendschap. 

Dit soort ervaringen willen we gaan delen in een 
persoonlijk gesprek tussen een ervaringsdeskun-
dige, een jongere en een lid van de Werkgroep 
Participatie. Het is geen les waarbij vooral informa-
tie wordt ‘gezonden’. Iedereen die meedoet, stelt 
vragen en deelt ervaringen. Om dit wat makkelij-
ker te maken gebruiken we een vooraf bedachte 
vragenlijst. Een paar voorbeelden: 

• Wat is het mooiste dat je van de opleiding of 
baan hebt geleerd? Geef eens een voorbeeld. 

• Waar ben je het meest trots op? Hoe kan je dat 
inzetten bij een vervolgstap? 

Zo zijn er nog veel meer vragen te bedenken.  
Op die manier gaan we kijken wat de succes- 
ingrediënten zijn voor een opleiding of baan.

VERVOLGSTAPPEN.
Na het interview gaat de jongere verder dromen 

over de eigen toekomst en nadenken welke stap-
pen nodig zijn om daar te komen. Die stappen 
kunnen heel klein zijn: het delen van een plan, 
opvragen van informatie, het bezoeken van een 
school of bedrijf of iedere andere stap die nodig is. 

De ervaringsdeskundige en/of de Werkgroep Parti-
cipatie kunnen meedenken bij de vervolgstappen. 
De manier waarop is afhankelijk van de vraag. We 
kunnen bijvoorbeeld de talenten in kaart brengen, 
samen de droom en de vervolgstappen uitwerken, 
meegaan naar een school of bedrijf. Er is immers 
genoeg te doen na het eerste gesprek. 

Het klein zijn kan lastig blijven en niet alles is 
mogelijk. Teleurstellingen heeft een jongere van 
1.70m echter ook. Als je bewust bent van je eigen 
talenten en weet hoe je deze in kunt zetten zijn er 
mogelijkheden. 

AAN DE SLAG? 
De vraag is nu: zijn er al jongeren die op deze ma-
nier aan de slag willen? Het kan natuurlijk ook zijn 
dat er nog vragen, opmerkingen of aanvullende 
ideeën zijn. Ik ben benieuwd en hoor het graag!

In beide gevallen kun je contact opnemen via  
participatie@bvkm.nl.

Ingrid Suvee
Werkgroep Participatie

Tijdens het 40-jarig jubileum van de BVKM vertelde  
Dr. Verhoef van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) dat 
jongeren soms twijfelen over hun kansen op een opleiding 
en de arbeidsmarkt. De Werkgroep Participatie heeft al 
tools over studeren en werken met een groeistoornis.  
Met het signaal vanuit WKZ is het tijd voor een volgende 
stap: in persoonlijke gesprekken willen we jongeren graag 
beter voorbereiden op studie of werk. We zijn er namelijk 
van overtuigd dat iedereen kansen heeft.

PARTICIPEREN DOEN WIJ ZO
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AANMOEDIGEN
ADRENALINE
APPLAUS
ATLETIEK
BASKETBAL
BRONS
BUITENSPEL
BVKM
COACH
CORNER
DOELPUNT

DUITSLAND
ENERGIE
FEESTJES
GEZELLIG
GOUD
JUICHEN
KEULEN
KOGELSTOTEN
MEDAILLE
NEDERLAND
PLEZIER

SCHEIDS
SPIERPIJN
SPORT
SPRINTEN
SUPPORTER
TAFELTENNIS
TEAM
TEAMNL
TRAINER
VAANTJE
VERLIEZEN

VLAG
VOETBAL
VOLKSLIED
VRIENDSCHAP
WINNEN
YELL
ZILVER
ZWEMMEN
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B U U V Z I S N S E G T M I L E C

A I P O E U D I L U I N I N G D O

S T P L I J N R E L L A M E Y E R

K S O K L Z E P G E L A V E K R N

E L R S R B I S O N E V L E M L E

T A T L E T R L K T Z L A D A A R

B N E I V E V O V W E I G R E N E

A D R E N A L I N E G O U D T D D

L G ! D H C A O C S R E I Z E L P

WDG-WOORDZOEKER !
Los de woordzoeker op, stuur de oplossing in, en maak kans op een BVKM-shirtje!

Oplossing
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WDG-woordzoeker
SPELLETJE Puzzel mee & 

win
Wij vonden het leuk om deze eerste 
editie de woordzoeker opnieuw te 
plaatsen. Bij genoeg animo zal er elke 
editie een verschijnen.

Deze woordzoeker staat geheel in het 
teken van de World Dwarf Games. 
Streep de betreffende woorden door. 
De overgebleven letters vormen  
tezamen 1 zin. Kun jij ‘m raden?

Geef de oplossing uiterlijk 12 april door 
per e-mail: prijspuzzel@bvkm.nl

Vermeld naast de oplossing ook uw 
naam, adresgegevens en dat het 
prijspuzzel 1 betreft.

De winnaar ontvang een gepersonali-
seerd oranje BVKM-shirt.

In Vriendschap 2 worden de winnaars 
tezamen met de oplossing bekend- 
gemaakt.
 

Wij wensen je veel succes!

Redactie de Vriendschap
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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
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 Aan deze Vriendschap hebben bijgedragen

Ellen Brouns, Mathijs & Maike Beld, Renata Sparacino, 
Angelique van Peppen, Caroline Voerman, Sofie van 
der Meulen, Folkert Klein, Merel van Hoof, Mark de 
Groot, Janneke Graamans en Ingrid Suvee.

 Kopij voor de 2e editie

Lever de kopij aan voor: 10 mei 2020
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.

Algemene informatie
Bestuur

Regio contactpersonen

STEPHANIE HENDRIKS

ROOS RIJNBEEK

CAROLINE VOERMAN

CHRIST JOOSEN

ELLEN BROUNS

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

JILIS OUDSHOORN

ANGELIQUE VAN PEPPEN

ANGELA TER HEEGE

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

t/m juni 2020 is jilis stagiair. tot die 
tijd blijft gerard ons contactpersoon.

mail angpep.ap@gmail.com

mail aterheege@hotmail.com

mail penningmeester@bvkm.nl

mail hoeve1955@gmail.com

voorzitter

contactpersoon communicatie

Coördinator regio’s

noord-Brabant & Zeeland

secretaris

Noord-Holland

Limburg

stagiair penningmeester

zuid-Holland

Utrecht & Flevoland

interim penningmeester

Gelderland & Overijssel

YVETTE PAMA

mail yvettepama@gmail.com

Drenthe, Friesland & 
Groningen

mailto:bestuurslid%40bvkm.nl?subject=



