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Organiseren in tijden 
van het coronavirus
Het coronavirus heeft op ons dagelijks leven 
een grote impact. Zo ook op de vereniging en 
de activiteiten die wij altijd graag organiseren. 
Op het moment van schrijven hebben we net 
het BVKM-weekend, sportdag en ALV achter de 
rug. Tot op het laatste moment was het span-
nend of wij het weekend en de activiteiten wel 
door konden laten gaan.  

W ij weten niet hoe het coronavirus zich 
verder zal ontwikkelen maar dit laat 
ons niet tegenhouden in het organise-

ren van activiteiten. Het vereist veel creativiteit en 
we maken daarbij constant afwegingen.  
De gezondheid van eenieder staat voorop, naast 
dat iedereen ook zijn eigen verantwoordelijkheid 
moet nemen. We hebben dit weekend ook een 
aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Het is 
fijn om te horen dat zij zich welkom voelen binnen 
de vereniging en graag terug willen komen.

De sportdag was een succes. Het weer was lekker, 
de zon scheen en de temperatuur was aange-
naam. Het ochtendprogramma vond plaats in de 
sporthal in Amersfoort. Daar werd een clinic boccia 
gegeven door ons lid Renata, een clinic badminton 
door Annie en ook floorhockey stond op het pro-
gramma. In de middag verplaatsten we ons naar 
de atletiekbaan. Daar werd een leuke hiphop-
workshop georganiseerd door Tinka en vonden de 
onderdelen speerwerpen, sprinten, boogschieten 
en voetbal plaats. 

Ik vond het leuk om te zien dat steeds meer leden 
vrijwillig hun eigen expertise/kennis inzetten voor 
de vereniging. Net zoals voorgaande jaren was de 
interland Nederland-Duitsland de afsluiter van de 
sportdag. Helaas hebben we deze verloren met 
0–3. 

Tijdens de 
sportdag vond bij het 
hotel een bijeenkomst plaats georganiseerd door 
de oudercommissie. Kinderen speelden leuk met 
elkaar; er werd druk geschminkt terwijl de ouders 
met elkaar aan het kletsen waren. 

Het bestuur had de ALV zodanig georganiseerd 
dat deze ook online door iedereen gevolgd kon 
worden. Dit was voor ons een grote uitdaging 
omdat we hier geen ervaring mee hadden. Geluk-
kig wist Roos dit in goede banen te leiden en kon 
iedereen de vergadering goed volgen. Het deed 
ons goed te horen dat het ‘thuisfront’ dit ook zo 
heeft ervaren. 

Wat deze vergadering ook bijzonder maakte was 
dat wij op afstand Christ Joosen tot BVKM erelid 
hebben benoemd. De ALV stemde unaniem voor. 
Op initiatief van Gerard Hilhorst kreeg hij namens 
de BVKM op de dag van benoeming een mooie 
bos bloemen thuisbezorgd. 

Ik hoop dat we elkaar binnenkort weer makkelijker 
kunnen ontmoeten. 

Blijf gezond en pas goed op elkaar!

Hartelijke groet,
namens het bestuur

Stephanie Hendriks
Voorzitter

VAN DE BESTUURSTAFEL
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Nu ik dit woord hierboven zo opschrijf, lopen de rillingen al over m’n lijf. Ik zit hier nu – tijdens 
het schrijven van dit voorwoord – naar de radio te luisteren en het gaat de hele dag al over de 
#ikdoenietmeermee. De ‘influencers’ van dit land zijn namelijk klaar met het coronabeleid van 
onze regering.

A ls je goed tussen de regels door leest is het 
weer niet zo dat ze de regels massaal ne-
geren en allemaal bij mekaar om de nek 

gaan hangen. Nee, ze doen natuurlijk wél mee; ze 
willen alleen een beetje “controversieel schoppen 
tegen de overheid”. Nou, ze hebben de aandacht 
van de overheid (en van mij) wel gekregen. 

Laat ik vooral zeggen dat iedereen lekker die  
influencers (wel of niet bekend) moet volgen die hij 
of zij interessant vindt. We hebben soms ook even 
die artiest nodig die een nummer op Instagram 
heeft gepost, of die cabaretier die een hilarische 
sketch online heeft gezet. Ik volg zelf ook artiesten 
om te kijken wanneer er weer muziek wordt gere-
leased of haal inspiratie uit kanalen over grafische 
vormgeving. Maar er zijn gewoon teveel mensen 
die zichzelf benoemen tot influencer. 

Maar laat ik mijzelf vandaag even benoemen tot 
‘influencerende’ hoofdredacteur en iets vertellen 
over de afgelopen dagen. Het was de bedoeling 
dat we met vrienden een weekendje weg zouden 
gaan. Dus … koffers: check, paracetamol (voor 
‘the day after’): check, getankt: check. Eén dag 
voor vertrek … telefoon … “iemand heeft positief 
getest op corona”. Ontzettend jammer (natuurlijk 
verwoorde ik het niet zo netjes). Daarmee was het 
weekend gecanceld. 

Achteraf gelukkig omdat er daarna nog 2 ande-
re personen corona bleken te hebben. Inmiddels 
maakt iedereen het weer goed. Hopelijk kunnen 
we snel weer gaan, zodra het virus onder controle 
is. Stiekem vind ik ’t nu toch wat enger worden om-
dat het virus op meerdere plekken aan een opmars 
bezig is én omdat het nu dus ook bekenden raakt. 
Dus dat weekendje komt wel weer, gezondheid 
boven alles!

Ook zijn we de afgelopen dagen druk bezig ge-
weest met het afronden van ‘de Vriendschap’.  

Ik kan jullie vertellen dat we kritisch gekeken heb-
ben naar de inhoud én hetgeen we toegestuurd 
hebben gekregen. Wij als redactie proberen steeds 
meer ‘de Vriendschap’ een dna mee te geven, denk 
aan de rubriek ‘BVKM @Work’ of de column van 
Sofie. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want 
kritisch een artikel beoordelen kan betekenen dat 
je soms ook mensen moet teleurstellen. 

Ik merk dat ik daar persoonlijk nog wel eens moeite 
mee heb. Iedereen heeft uiteindelijk goede inten-
ties om het blad te ‘voeden’ en ik wil hen dan ook 
niet voor het hoofd stoten. Wel probeer ik (en de 
redactie) altijd in contact te blijven met de schrij-
vers van de artikelen. Ik ben ook erg blij met hoe 
we als redactie met elkaar omgaan. We houden 
elkaar scherp en nemen altijd gezamenlijk een 
beslissing, ook al verschillen we van mening.

In augustus hebben we tijdens de redactieverga-
dering alvast vooruitgekeken naar 2021. Wij heb-
ben nu al leuke ideeën kan ik je zeggen, maar in 
oktober/november zullen we tijdens onze jaarlijkse 
redactievergadering concrete plannen smeden. 
Dat neemt niet weg dat we jullie hard nodig heb-
ben, want jullie lezen het magazine en de inhoud 
moet wel raakvlak hebben. Dus heb je behoefte 
aan bepaalde artikelen of zit je met vraagstukken, 
kom dan in contact met ons. Dat geldt voor ouders, 
jongeren, ouderen … iedereen binnen de BVKM!  
Wij willen graag meedenken over het maken van 
een mooi artikel.

Tot slot zou ik (weer) willen zeggen: blijf gezond en 
sla snel deze Vriendschap open 😉.

Vriendelijke groet,
namens de redactie

Dave Jacobs
Hoofdredacteur

Influencers
VAN DE REDACTIE
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D e hoofdfiguur is groot voor een vlin-
der, maar klein voor een mens. Zij heeft 
verschillende gedaantes: er is een vlinder 

met rood-bonte vleugels maar ook een vlinder met 
de huid en horens van een koe. Hoe mooi ze er 
ook uitziet: de vlinder wil, maar kan niet vliegen. 

In de rozenkas waar een van de scènes zich afspeelt 
is er ook een man met een blauwe huid. Hij heeft 
geen haar, maar rozenblaadjes op zijn hoofd. 
De vlinder en de man lijken elkaar te beloeren en 
om elkaar heen te draaien. Is het een liefde tussen 2 
zo verschillende wezens? Dat zou kunnen, maar het 
verhaal is – net als de personages – niet eenduidig. 

'Normaal' bestaat niet in het werk van Alexandra: 
want alles en iedereen is vreemd en anders. 
De enige constante is de natuur. Alle wezens en 
fantasiewezens komen eruit voort en hebben er een 
plaats.

Tekst: Frans van Tartwijk / kunsttraject.nl

Titel expositie:
Papilio

Wanneer te zien:
van 5 oktober t/m 22 november 2020 

Locaties:
De Kunsttraject-etalages (Zeeheldenbuurt  
Amsterdam)
• Dirk Hartoghstraat 41, 45
• Van Heemskerckstraat 42, 46 
• Roggeveenstraat 109, 165

Meer informatie:
Website alexandra.rouppevandervoort.nl
Instagram /alexandrarouppeart

In een volgende Vriendschap vertel ik graag meer
over mijn kunst. 

Alexandra Rouppe van der Voort

Tussen 2000 en 2003 nam Alexandra Rouppe van der Voort een aantal losse filmscènes op die 
weinig of niet te zien zijn geweest. In de Kunsttraject-etalages in de Zeeheldenbuurt zijn hieruit 
6 grote filmstills te zien.

Expositie: Papilio
BINNENKORT TE ZIEN 
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Maar, stel dat het openbaar vervoer 
geen optie is omdat je werkgever niet 
bereikbaar is met openbaar vervoer, of 

wel bereikbaar is maar te belastend is? Wat dan? 
Neem je verlies en blijf je met de auto rijden, of kies 
je voor andere baan dichterbij huis?
 
GEEN ALTERNATIEF DUS EXTRA BIJDRAGE 
IN REISKOSTEN
De auto blijft voor ons (voor lange afstanden) een 
mooi vervoermiddel en werk hebben en houden 
is belangrijk, zeker in deze tijden. Veel werkgevers 

bieden een kilometervergoeding aan conform 
de cao maar en is niet kostendekkend. Kijk eens 
naar alle kosten die je maakt om met de auto te 
kunnen rijden (brandstofkosten, afschrijving van 
je auto en de verzekeringen). Alternatief is (deels) 
reizen met het openbaar vervoer. Deze kosten kan 
je grotendeels aftrekken bij je jaarlijkse aangifte 
inkomstenbelasting. 

Probleem is dat je niet altijd een keuze hebt voor 
een alternatief. Fietsen en of met het openbaar 
vervoer kan misschien incidenteel maar elke werk-

Vergoeding reiskosten 
woon-werkverkeer
Wie naar zijn werk veel moeten reizen, kan ervoor kiezen met het openbaar vervoer te gaan of met 
de (aangepaste auto) te rijden. Vaak wordt een deel van deze kosten vanuit de cao vergoed. Wie 
ervoor kiest om met het openbaar vervoer te gaan, kan rekenen op extra aftrekmogelijkheden bij 
de belastingaangifte.

PARTICIPATIE



dag is natuurlijk veel gevraagd (denk aan de totale 
belastbaarheid). Bij lange afstanden is beter te 
kiezen voor duurdere optie van de auto en moet 
je deels je verlies nemen (tenzij je een auto van de 
zaak krijgt). 

Gelukkig biedt de regeling aanvraag kilometer-
vergoeding van het UWV uitkomst. Het kabinet 
heeft besloten om de maximale eigen bijdrage te 
verlagen. Het UWV werkt met gebruikelijke kosten 
per kilometer. Dat zijn kosten waarvan het UWV 
vindt dat iedereen (ongeacht zijn/haar beperking) 
deze maakt en waarvoor je geen vergoeding van 
het UWV krijgt. 

Om te voorkomen dat mensen met een arbeids-
beperking er te veel op achteruit zouden gaan, 
wanneer ze een lange reisafstand zouden hebben, 
is de maximale grens van de reiskosten die jezelf 
zou moeten betalen verlaagd. Dat betekent dat 
wanneer je meer reiskosten maakt dan de maxi-
male eigen bijdrage per maand, het verschil tussen 
je werkelijk gemaakte kosten en de eigen bijdrage 
dan aan jou wordt uitbetaald door het UWV. 

Voor 2020 is de maximale eigen bijdrage € 230,73 
en algemeen gebruikelijke kosten per kilometer zijn 
€ 0,36. Dat betekent dat je nu meer dan 640 kilo-
meter (€ 230,73 : € 0,36) per maand moet rijden 
om voor de vergoeding in aanmerking te komen. 

WAT IS ERVOOR NODIG?
Allereerst vraag je de voorziening aan bij het UWV. 
Ze vragen dan allerlei gegevens op te sturen zoals; 
arbeidsovereenkomst, werkdagen en tijden en 
inkomstengegevens van jou (en je partner). Daarna 
moet er door een arts en arbeidsdeskundige wor-
den vastgesteld dat de andere alternatieven (zoals 
reizen met openbaar vervoer) zijn uitgesloten om-
dat deze gezien de reisafstand of complexiteit van 
het reizen (vaak moeten overstappen) te belastend 
is in combinatie met een werkdag. 

Wanneer is vastgesteld dat je recht hebt op de 
voorziening (beschikking), kan je de kosten per 
maand declareren door maandelijks op een formu-
lier de werkelijke gereden kilometers naar het werk 
op te geven. Dat moet je zelf elke maand doen. 
De voorziening is wel werkgebonden. Dat betekent 
dat wanneer je naar een andere werkgever gaat, 
je opnieuw een aanvraag moet indienen. 

Wil je meer informatie over deze regeling, neem 
dan contact op met het UWV of neem vooraf met 
ons contact op. De regeling dekt niet alle kosten 
maar dat kunnen we niet verwachten. In ieder 
geval is er wel meer aandacht voor een grotere 
groep mensen die vanwege hun arbeidsbeperking 
noodgedwongen kosten maken. Met deze rege-
ling wordt een deel van deze kosten vergoed. Die 
ontwikkeling moeten we als BVKM alleen maar 
toejuichen.

Bronnen:  
We hebben een paar handige links voor je op 
een rij gezet.

Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2019/06/26/eigen-bijdragen-
vervoersvoorzieningen-uwv-verlaagd

UWV:
www.uwv.nl/particulieren/formulieren/
aanvragen-vergoeding-vervoer.aspx

UWV:
www.uwv.nl/particulieren/Images/
normbedragen-voorzieningen.pdf

Vriendelijke groet,

Christian Leroux
Werkgroep Participatie

“ Gelukkig biedt de regeling 
 aanvraag kilometer- 
 vergoeding van het UWV  
 uitkomst ”

de Vriendschap  •  3e editie 20207



Yvonne Hokke,
afd. Schuldhulpverlening

NAAM & BEROEP:

KUN JE EERST KORT IETS OVER JEZELF 
VERTELLEN?
Ik ben Yvonne Hokke. Ik kom uit een gezin van 4 
kinderen en ben de enige met achondroplasie. Ik 
moest thuis gewoon meedraaien met het huishou-
den, dus ik heb altijd alles gedaan wat mijn broer 
en zussen ook moesten doen. Met veel plezier doe 
ik het werk wat ik nu heb, en verder ga ik graag 
naar musicals, en ik ga graag shoppen en een lek-
ker hapje eten. 
 
WAT HEB JE VOOR OPLEIDING GEDAAN EN 
WELKE BAAN HEB JE NU? 
Na de LHNO theoretische kant, heb ik kinder- en 
jeugdverzorging gestudeerd. Bij kinderverzorging 
heb ik van alles gedaan en ik merkte dat ik met 
open communicatie al heel ver kwam. Ik nam din-
gen over die ik kon, en anderen deden dingen die 
ik niet kon. Lukte het niet, dan moet je het op een 
andere manier proberen. 

Na mijn studie was ik een half jaar werkloos door 
een slechte arbeidsmarkt. Op advies van het ar-
beidsbureau ben ik een administratieve opleiding 
gaan doen en daarmee aan het werk gegaan. Ik 
heb 23 jaar met veel plezier op een middelbare 
school gewerkt bij het examensecretariaat. Ik ben 
daar op eigen initiatief weggegaan, en ben toen 
aan de slag gegaan bij de Kredietbank Rotterdam, 
bij de afdeling schuldhulpverlening.

WAT ZIJN JE DAGELIJKSE 
WERKZAAMHEDEN? 
Bij de schuldhulpverlening heb ik meerdere keren 
contact met de schuldeisers en de schuldenaar. Ik 
maak een plan voor schuldaflossing die de schul-
denaar moet komen ondertekenen. Ik ben dus veel 
met mensen bezig en ik vermeld nooit van tevoren 
dat ik klein ben.

HOE VERLIEP JOUW ZOEKTOCHT NAAR 
EEN BAAN? 
Ik ben gaan solliciteren zonder te vermelden dat ik 
klein was, want ik zag dat niet als een bijzonder-
heid. Ik ben gewoon normaal, alleen klein van stuk. 
Ze vroegen mij tijdens het gesprek naar mijn capa-
citeiten, zoals normaal, maar ik voelde dat ik daar 
goed paste door mijn achtergrond in jeugdverzor-
ging, en ben verder nergens tegenaan gelopen. 

Toen ben ik bij de Kredietbank Rotterdam gaan 
solliciteren omdat ik ervaring had met werken met 
getallen. Daar was ik een van meerdere sollicitan-
ten. Ik heb gewoon de sollicitatieprocedure doorlo-
pen; ik heb zoals iedereen moeten laten zien wat ik 
kan en waard ben. En ik werk daar nu al 20 jaar met 
veel plezier.

HEB JE VOOR ANDERE BVKM-LEDEN NOG 
TIPS VOOR HUN ZOEKTOCHT NAAR HUN 
DROOMBAAN?
Je moet er gewoon voor gaan, ik heb nooit ver-
meld dat ik klein ben in een sollicitatiebrief. Je 
moet uitgaan van je eigen kunnen. Je weet wat 
je kunt, en je weet waar je op solliciteert. Tijdens 
het gesprek kun je vertellen wat er aan de hand 
is en wat je kwaliteiten zijn, want die zijn het 
belangrijkst. 
 
MERK JE IN JE HUIDIGE BAAN IETS VAN JE 
GROEISTOORNIS/BEPERKING? 
Soms kom ik mensen tegen die vooroordelen heb-
ben of geen hand willen geven, maar ze moeten 
het met mij doen, graag of niet. Ik ga gewoon door 
met wat er moet gebeuren, ik sta erboven. 
Verder ben ik ongeveer 10 jaar geleden 2 keer 
geholpen aan mijn rug, na die operaties ben ik 
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minder gaan werken. En ik heb altijd een aange-
paste stoel gehad.

HOE GAAN COLLEGA’S EN/OF CLI
ENTEN/KLANTEN OM MET JOUW 
GROEISTOORNIS/HANDICAP?
Ik ben gewoon onderdeel van het team, natuurlijk 
komt het wel eens voor dat ik ergens niet bij kan, 
dan zijn ze altijd bereid om te helpen. Verder doe 
ik gewoon mijn werk, en is er altijd een gezellige 
sfeer. 

WELKE ALGEMENE WERKTIP(S) WIL JE AAN 
ANDERE BVKM-LEDEN MEEGEVEN?
Je moet er gewoon voor gaan, en uitgaan van je 
eigen kunnen. ¢

GRATIS AANGEBODEN

Fiets met trapondersteuning middels accu
Met veel plezier heeft Ewoud Mud deze fiets gebruikt naar school. Inmiddels heeft Ewoud een 
baan, is hij in het bezit van rijbewijs en heeft hij een auto. Om die reden staat deze fiets nu in 
onze schuur. Zonde, want ik zou er graag iemand anders een plezier ermee doen

Is deze fiets iets voor jou? 
Neem dan contact met ons op via 
onderstaande contactgegevens. 

Wij vragen geen financiële bijdrage 
voor deze fiets, maar iets ludieks 
in de vorm van iets lekkers, is altijd 
welkom  .

T: 06 29 41 25 27
E: yvonne.mud@planet.nl

Vriendelijke groet,

Yvonne Mud 
uit Waddinxveen

Dit zijn de technische specificaties:

• Trapondersteuning middels een accu
• Wielmaat: 20 inch
• 8 versnellingen rollerbrake-naaf achter
• Cantileverrem voorzijde
• Framehoogte: 290 mm
• Kleur: oceaangroen/zilver

• Elektromotor PAS-vario 16-24 in.
• Nimh 36V, 8 Ah Accubak onder het frame
• Wegfietsen vanuit stand 1
• Destijds vervaardigd door: Van Raam te 

Raalte
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Kleine Botjes - 
prentenboek

H et verhaal gaat over de vijfjarige Tom, die net als Jochem altijd klein zal blijven.  
Het prentenboek is leuk voor jong en oud, groot en klein. Het is een boek waar je jezelf in kunt 
herkennen, of kunt begrijpen hoe het is om klein te zijn en nooit groot te worden.

Dit boekje is ook geschikt om voor te laten lezen als een kind met een groeistoornis naar school gaat. 
Te bestellen via info@bvkm.nl.

Titel:  Kleine botjes
Schrijver: Marije Oosterhof-Siezenga
Prijs: € 8,50

Marije en haar man Jeroen hebben een zoon, Jochem. Jochem heeft de groeistoornis  
achondroplasie. Jochem en zijn ouders lopen tegen veel praktische problemen én vooroordelen 
aan. Het inspireerde moeder Marije tot het schrijven van een prentenboek.

ERVARINGEN

Fragment uit het boekje:

Tom is 5. Hij houdt van dino's.
Dino's hebben hele grote botten.
Tom heeft kleine botten.
Alle jongens van 5 hebben kleinere 
botten dan dino's.
Tom heeft ook kleinere botten dan 
andere jongens van 5 …

Jochem heeft Achondroplasie.
Hij is een klein mens.
Hoe leg je aan je kind uit dat hij niet 
groot wordt?
Zeker als je zelf een hele grote mama 
bent …
Dit boek is voor hem, een kleine grote 
jongen.
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Sneak 
preview
BVKM-weekend &
Sportdag 2020



D it om ervoor te zorgen dat de kinderen en 
ouders weten dat het bespreekbaar is. Wij 
zijn er namelijk heel open over en willen 

dat onze kinderen ook graag meegeven. De juf 
stemde enthousiast in met het voorstel.

RAZEND ENTHOUSIAST
We maakten een PowerPointpresentatie en pakten 
spullen bij elkaar die bij Dex horen. Zoals zijn oude 
bril, spalk voor zijn klompvoet, gipsjes, dopjes van 
zijn hoortoestellen, etc. De kinderen en de juffen 
waren razend enthousiast. Op klasbord, een app 
voor ouders, werd het verhaal ook gedeeld door de 
juffen. 

Het was een fijne en leuke manier van het  
bespreekbaar maken van dit onderwerp. 

Groetjes, 

Vince en Michelle van Steenbergen

Vince wordt regelmatig door mensen aan-
gesproken met de vraag waarom Dex er "zo 
raar uitziet". Met deze vraag wist Vince zich 
geen raad en gaf dan meestal geen antwoord. 
Daarom ben ik in gesprek gegaan met de juf 
van Vince, om bijvoorbeeld een presentatie te 
geven over Dex.

Vince geeft 
presentatie 
over broertje 
Dex 

VOOR DE KLAS







In 2013 en 2014 woonde ik in de Amsterdamse 
wijk De Pijp. Een heerlijke plek waar ik op een 
avond bij mijn voordeur met Alexandra Volle- 

bregt in gesprek raakte. Zij werkte in het atelier 
beneden in het pand aan haar eigen label  
‘Alexandra Frida’. Ze was druk met de voorberei-
ding van New York Fashion Week 2015, waar zij 
als enige Nederlandse ontwerpster haar collectie 
mocht showen.

MODEL SHAHOLLY AYERS
In haar show liep ook model Shaholly Ayers mee, 
een model met een beperking. Ik vond dat baan-
brekend! Dat jaar was er tijdens de New York 
Fashion Week relatief veel diversiteit te zien in de 
modellen. Er waren naast Shaholly nog meer mo-
dellen met beperkingen te zien: Madeline Stuart, 
een model met het Syndroom van Down en  
Rebekah Marine, een model met een bionische 
arm. Begin dit jaar maakte Jillian Mercado haar 
debuut op de catwalk tijdens de New York Fashion 
Week. 

TONEN VAN DIVERSITEIT
De New York Fashion Week1 loopt voorop waar het 
gaat om het tonen van diversiteit, maar er is ook 
nog een hoop te verbeteren, zeker waar het gaat 
om de vertegenwoordiging van mensen met een 
beperking op de catwalk. In Europa liet Alexander 
McQueen Aimee Mullins in 1999 haar catwalkde-
buut maken. Bijna 20 jaar later waren Kelly Knox 
en Jack Eyers te vinden op de catwalk tijdens de 
London Fashion Week. In 2015 waren er ook kleine 
mensen te zien op de catwalk tijdens de Berlin 
Fashion Week, en in 2016 en 2017 schitterden SUE’s 
Warriors op de catwalk van de Amsterdam Fashion 
Week 

‘IF YOU CAN SEE IT, YOU CAN BE IT’ 
‘if you can see it, you can be it’; dit zijn woorden 
van Sinéad Burke en de boodschap is ook zon-

der vertaling helder; deze uitspraak heeft alles te 
maken met representatie en inclusie. Sinéad Burke 
was de eerste kleine vrouw die afgelopen jaar op 
de cover van de Vogue stond en kort daarna, ook 
als eerste kleine vrouw op de roze loper van het 
Met Gala in een prachtige designer dress straalde.2

BODY BEAUTIFUL
En … ze werkte mee aan de expositie ‘Body Be-
autiful’ in het National Museum of Scotland, de 
allereerste expositie over diversiteit en mode in de 
hele wereld. Daar moest ik natuurlijk naartoe! Niet 
in de laatste plaats omdat er ook nog iets extra 
speciaals te zien was: 's werelds eerste kleine eta-
lagepop3, mede dankzij Sinéad. 

Gelukkig was ik even alleen in de expositieruimte, 
waardoor ik even de tijd kon nemen. Het zien van 
de kleine etalagepop ontroerde me. Dat zat niet 
zozeer in het gevoel in de spiegel te kijken, want 
in een spiegel zie ik toch vooral mezelf, maar meer 
in het gevoel van erkenning. Het gezien worden 
van mij (en met mij vele anderen) als klein persoon. 
Bevestigd worden in mijn bestaan en voelen dat 
er aan mij gedacht is … Ja … dat komt wel binnen. 
Ook nu ik het zo opschrijf. 

KLEINE MENSEN ONZICHTBAAR 
Toen ik opgroeide, heb ik nooit iemand die op mij 
leek gezien op de catwalk of in modebladen. In de 

In de derde editie van de Vriendschap van 2019 schreef ik dat ik in Edinburgh de expositie ‘Body 
Beautiful: Diversity on the Catwalk’ graag wilde bezoeken. Ik ben er net op tijd geweest! In deze 
bijdrage lees je meer over deze expositie, diversiteit op de catwalk en welke personen ikzelf op the 
gram volg.

Mannequin op maat
COLUMN

“ Bevestigd worden in mijn  
 bestaan en voelen dat er  
 aan mij gedacht is … Ja …  
 dat komt wel binnen ”

lees verder op de

volgende pagina
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media heel sporadisch. De enige persoon die mij 
bij is gebleven en waar ik mezelf een beetje in her-
kende en die ook een voorbeeld was, was Bart de 
Graaff, presentator en oprichter van BNN. Maar in 
de mode leek het alsof kleine mensen niet beston-
den. Ik zag ze nergens. Niemand die op mij leek. Er 
is niet aan mij en andere kleine mensen gedacht. 

Zonder woorden gaf deze wereld zonder repre-
sentatie mij de boodschap mee er niet echt toe te 
doen. Ik was onzichtbaar. In een wereld zonder re-
presentatie wordt het ook moeilijk om jezelf goed 
te zien en ook als waardevol te beschouwen. Pas 
de laatste jaren realiseer ik me dat het gebrek aan 
representatie bij mij verdriet heeft veroorzaakt. 
Zonder dat ik het zelf doorhad. Dus het zien van 
de kleine etalagepop maakte zowel vreugde als 
verdriet los. 

POSITIEF AFSLUITEN
Ik wil afsluiten met vreugde, want al die kleine én 
grote successen op de weg naar meer diversiteit 
mogen gevierd worden. En vooral ook gedeeld; 
een mooi bruggetje naar social media. Want toen 
ik opgroeide was er nog niet zoiets als Instagram 
en andere social media. Ik deel hierna een aantal 

accounts van mensen die voor mij iets betekenen 
op het gebied van diversiteit, inclusie en body posi-
tivity. Voor herkenning, inspiratie, positiviteit en hier 
en daar een leerzame kritische noot. 

Als je zelf aanbevelingen hebt, stuur mij gerust een 
bericht via Instagram (@sofiedumoulin), dat vind ik 
leuk! ¢

1 Fashion Weeks 
De fashion weeks in New York, Parijs, Milaan en 
Londen zijn de meest bekende fashion weeks.

2 Lees hier een interview met Sinéad Burke: 
fashionista.com/2020/01/
sinead-burke-fashion-style-career-interview 

3 In het Engels: mannequin 
(en dat klinkt natuurlijk mooier 😉)

Sofie van der Meulen
SUE’s Warriors

Check deze accounts 
voor inspiratie:

@taraandwolfie 
@thesineadburke
@jillianmercado
@christina_disarmed 
@diversity_rules 
@bigvegansister
@joannvdherik
@manonvdheuvel91
@timkro
@maritsmit
@mignonnus
@wheelchair_rapunzel
@dma_models
@kylemaynard
@oneworldnl 
@bodyposipanda 
@shaneburcaw
@nnkmll



Picknicks, spelletjes, camping, vissen - alles kan 
met het Uitschuifkrukje. Ergens in de natuur zitten? 
Geen gedoe meer, uitklappen en neerzetten.

Het unieke krukje kan tot 41 centimeter hoog wor-
den. Ingeschoven heeft het krukje een dikte van 
slechts 6 centimeter. Daarnaast zit er een handige 
schouderriem bij. Het krukje is makkelijk te vervoe-
ren per fiets, auto of wandelend.

IDEAAL VOOR TUINIEREN
Binnenkort tuinieren? Dan is dit krukje ook uiter-
mate geschikt, je kunt het in verschillende hoogtes 
schuiven. Hierdoor werk je altijd in de perfecte 
zithoogte.

PRODUCTSPECIFICATIES
• Afmeting: 6 centimeter dik en 25 cm breed;
• Verlengbaar tot een hoogte van 41 cm;
• Inclusief verlengbare schouderriem;
• Perfect voor: campings, vissen, fuifjes,  

sportevenementen en tuinieren;
• Lichtgewicht en bijna overal te gebruiken;
• Maximaal belastbaar tot 200 kg.

FORMAAT 
Het Uitschuifkrukje is licht (1,2 kg) en hierdoor 
makkelijk mee te nemen. Er zit ook een schou-
derriem omheen, zodat je er makkelijk mee kunt 
wandelen. 

IS DIT UITSCHUIFKRUKJE IETS VOOR JOU?
Arjen Huitema is de man achter uitschuifkrukje.nl. 
Na kennis gemaakt te hebben (via onze website) 
met de BVKM, was hij direct enthousiast. Daarom 
biedt hij alle leden van de BVKM een korting aan 
van 30%.

Bij het bestellen vul je de volgende kortingscode in: 
BVKM UITSCHUIFKRUKJE

Namens de BVKM willen we Arjen bedanken voor 
deze mooie aanbieding.

Neem overal plaats met 
het ‘Uitschuifkrukje’

HULPMIDDEL
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Skeletdysplasieteam

Gaandeweg bleek, tot ieders spijt, dat het 
verzamelen en bijhouden van medische 
informatie steeds ingewikkelder werd 

waardoor de beschikbare informatie verouder-
de en niet (altijd meer) bruikbaar voor de leden. 
Gaandeweg bleek, tot ieders spijt, dat het ver-
zamelen en bijhouden van medische informatie 
steeds ingewikkelder werd waardoor de beschik-
bare informatie verouderde en niet (altijd meer) 
bruikbaar voor de leden.

Toch is de behoefte aan nadere medische infor-
matie erg groot gebleven. Wij hoeven hiervoor 
alleen maar naar de BVKM-Facebookpagina te 
kijken waar regelmatig vragen over de diagnose 
en ontwikkeling van groeistoornissen voorbijkomen. 
Maar hoe kan de BVKM tegemoetkomen aan de 
informatiebehoefte op het terrein van medische 
vraagstukken?

SAMENWERKING SKELETDYSPLASIETEAM
Met de totstandkoming van de website  
kleinmensmetkinderwens.nl kreeg de BVKM de 
kans om bij diverse specialisten van het Skelet-

dysplasieteam van het Wilhelmina Kinderzieken-
huis (WKZ) deze kwestie aan de orde te stellen. 
Wat bleek? Niet alleen waren de teamleden meer 
dan bereid hun (medische) kennis met de BVKM te 
delen, zij horen ook graag wat ons op medisch vlak 
bezighoudt waarmee zij weer aan de slag kunnen. 

WERKGROEP ZORG
Je moet het ijzer smeden als het heet is en dus 
heeft een afvaardiging van de BVKM op 4 maart 
2020 om tafel gezeten met het Skeletdysplasie- 
team van het WKZ. Tijdens dit bewuste overleg is 
besloten tot de oprichting van de Werkgroep Zorg. 
In de Werkgroep Zorg gaan de BVKM en het WKZ 
Skeletdysplasieteam samenwerken op het gebied 
van medische vraagstukken. 

De Werkgroep Zorg heeft als doel geformuleerd: 
Samenwerking in delen en verspreiden van medi-
sche kennis waardoor de zorg en onderzoek ten 
behoeve van mensen met groeistoornissen wordt 
verbeterd.

Zo wil de Werkgroep Zorg werken aan vragen als:

Tot ver in de jaren ‘90 kende de BVKM een eigen Werkgroep Medische Informatie die de  
ontwikkelingen in de medische wereld rondom groeistoornissen en behandelmethoden verzamelde.  
Alle verzamelde informatie werd in een grote ordner bewaard die de ‘Medische Infomap’ werd 
genoemd.

Werkgroep Zorg
PARTICIPATIE
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• Waar kun je heen voor welke klacht? 
• Hoe kan betrouwbare informatie beter toegan-

kelijk worden gemaakt?
• Hoe vergroten we de bekendheid met en het 

bewustzijn van mogelijke klachten en welke 
behandelmethoden zijn er?

Verder wil de Werkgroep Zorg onderzoek stimule-
ren naar verbetering van behandelmethoden voor 
mensen met groeistoornissen. 

AANPAK
Afgesproken is dat de Werkgroep Zorg jaarlijks één 
à tweemaal samenkomt om te overleggen over 
actuele vraagstukken. Als locatie is vooralsnog 
gekozen voor het WKZ in Utrecht waar zaal en 
catering beschikbaar worden gesteld.

Belangrijkste taken van de Werkgroep Zorg zijn:
• Bijdragen aan zorgverbetering
• Bundeling medische expertise en 

ervaringsdeskundigheid 

Er zijn al onderling de volgende ambities gedeeld:
• Een landelijk expertisecentrum, ook voor vol-

wassenenzorg ten behoeve van mensen met 
groeistoornissen

• Aansluiten bij landelijke medische kenniscentra 
en websites waarin expertise op het terrein van 
groeistoornissen kan worden toegevoegd. De 
Werkgroep Zorg wil aansluiting zoeken bij de 
volgende expertises:
 » Kindergeneeskunde
 » Fysiotherapie
 » Klinische genetica
 » Neurologie
 » Revalidatie
 » Keel- Neus en Oorheelkunde
 » Maatschappelijk werk

SAMENSTELLING 
Tijdens de startbijeenkomst is besproken wie 
betrokken zou moeten worden voor de Werkgroep 
Zorg en welke minimale eisen je kunt stellen aan 
de deelnemers. Het belang van diversiteit in ex-
pertise is hierboven al genoemd. Verder is het voor 
de zorgverleners bijvoorbeeld belangrijk dat zij 
ervaring hebben met de behandeling van kleine 
mensen. 

Voor de vertegenwoordiging van de BVKM is het 
weer belangrijk dat mensen met diverse groei-
stoornissen vertegenwoordigd zijn en er een balans 
is tussen jonge en oude(re) leden.

VERVOLGSTAPPEN
Om de Werkgroep Zorg verder toekomstbesten-
dig te maken, is met het bestuur van de BVKM 
afgesproken dat vanaf 2021 de Werkgroep Zorg 
onderdeel zou moeten uitmaken van de BVKM- 
organisatiestructuur. De oprichting, doelstelling 
en taken van de Werkgroep Zorg zal daarom in 
de Algemene Ledenvergadering aan de leden 
worden voorgelegd. Wanneer de leden hiervoor 
toestemming hebben gegeven, wil de Werkgroep 
Zorg in het najaar van 2020 haar eerste overleg 
gaan inplannen. 

OPROEP
Uiteindelijk hoopt de Werkgroep Zorg te kunnen 
bijdragen aan het bijeenbrengen van medische 
kennis die weer met de BVKM kan worden gedeeld. 
Ik roep de leden dan ook op om de Werkgroep 
Zorg te voeden met ervaringen, vragen en wensen. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om samen met de 
zorgverleners op te trekken in de verbetering van 
behandelmethoden voor alle kleine mensen.

In de loop van 2021 hoopt de Werkgroep Zorg via 
de BVKM-website en 'de Vriendschap' de leden 
te kunnen informeren over de eerste resultaten. 
Wie vragen heeft over en geïnteresseerd is in de 
plannen van de Werkgroep Zorg kan altijd bij mij 
terecht met een mailtje: mjhdegroot@live.nl.

Leden Werkgroep Zorg

Namens de BVKM:
•  Corrie van Vliet
•  Victor Klein
•  Mark de Groot

Namens de zorgverleners:
•  Wouter Nijhuizen, Kinderorthopedisch chirurg 
   (mede namens Dr. Ralph Sakkers)
•  Atty van Dijk, Kinderarts 
•  Marjolein Verhoef, Kinderrevalidatiearts 
•  Angelique Goverde, Gynaecoloog
•  Pauline Terhal, Klinisch Geneticus

Mark de Groot
Werkgroep Zorg

de Vriendschap  •  3e editie 202019
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Rebus

Breinbreker
Tijdens de interland wist het Nederlandse voetbalteam helaas geen 
doelpunten te maken, maar in dit doel is vaak gescoord! 

Hoeveel ballen liggen er in dit doel?
Let op: Tel eerst goed het aantal ballen, controleer daarna de juiste  
uitslag onderaan de pagina.

Antwoord: 31

SPELLETJE Winnaars 
prijspuzzel 2
Er waren weer enthousiaste puzzelaars 
onder jullie die hun oplossing naar ons 
hebben opgestuurd.

De oplossing van de woordzoeker was: 
WE MISSEN JULLIE EN WE HOPEN 
JULLIE SNEL WEER TE ZIEN

De winnaars die een leuke kadobon 
ontvangen zijn:

• Hieke Mast
• Wina Seinen
• Ellen Brouns

Van harte gefeliciteerd! De redactie zal 
z.s.m. contact met jullie opnemen.

Kleurplaat
Deze editie willen we graag de jonge 
kunstenaars van de BVKM aan het werk 
zetten. Voor hen hebben we de kleur-
plaat uitgekozen.

We willen iedereen dan ook aanmoedi-
gen om met de kleurplaat aan de slag 
te gaan. In de 4e editie van 'de Vriend-
schap' zullen we een collage maken 
van de ingezonden kunstwerken.

Opsturen
Maak een foto van de ingekleurde 
kleurplaat en stuur deze uiterlijk 31 
oktober door per e-mail:  
prijspuzzel@bvkm.nl.

Vermeld daarbij de naam én leeftijd 
van de tekenaar.

Wij wensen je veel succes!

Redactie de Vriendschap

Oplossing:  .....................................................................................................................

Oplossing:  ......................................
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Algemene informatie
Bestuur

Regiocontactpersonen

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 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
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 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.

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
Dhr. C. Joosen
Mw. T. Schijvens
Mw. L. Matton

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




