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Sportcommissie viert

10-jarig jubileum
tijdens landelijke sportdag

in Amersfoort



Voorwoord
VAN DE BESTUURSTAFEL

We zijn alweer in het laatste kwartaal van 2021 beland.  

De blaadjes beginnen van de boom te vallen, buiten wordt 

het kouder en binnen kunnen de kaarsjes weer aan.  

De herfst vind ik altijd een leuk seizoen, de bomen hebben 

mooie kleuren en het nodigt uit om het binnen weer gezellig 

en knus te maken.

W e kunnen terugkijken op een geslaagd 
BVKM-weekend. Het was fijn om elkaar 
weer te kunnen ontmoeten, bij te praten en 

plezier te maken. We hadden het weekend zo georga-
niseerd dat er voor eenieder wat wils was. We vinden 
het belangrijk dat iedereen de gelegenheid krijgt om 
deel te kunnen nemen aan het weekend en dat jong 
en oud elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen 
uitwisselen. 

Er waren ook een aantal nieuwe leden die voor het eerst 
naar de vereniging kwamen. Het was leuk om te zien 
hoe zij opgevangen werden door onze leden. Iedereen 
herinnert zich nog wel die eerste keer naar de BVKM … 
heel fijn dat je dan warm wordt ontvangen. Na afloop 
kreeg ik veel positieve reacties terug en gaven zij aan 
erg genoten te hebben van het weekend. 

Dit jaar verbleven er ook aantal gezinnen met kinderen 
het hele weekend. Het was superleuk om te zien dat 
de kinderen veel met elkaar speelden en druk aan het 
rondrennen waren in het hotel. Tijdens het weekend was 

er een mijlpaal voor de sportcommissie: zij vieren dit 
jaar hun 10-jarig jubileum. Een mooi succes waarvoor 
natuurlijk heel veel dank uitgaat naar de trouwe en 
actieve leden van de sportcommissie. 

Deze maand vieren we de Dwarfism Awareness Month. 
Een maand waarin we aandacht vragen voor mensen 
met een groeistoornis. Er is nog altijd veel onbekendheid 
hierover en onze positie in de maatschappij mag nog 
meer verbeterd worden. De projectgroep heeft onlangs 
een nieuwsbrief met jullie gedeeld. Daarin staan ideeën 
over hoe jij én je omgeving aandacht kunnen vragen 
voor de Dwarfism Awareness Month, en is het bijzonder 
op 25 oktober … Dwarfism Awareness Day. 

Graag doen wij aan alle leden de oproep om je ervarin-
gen te delen op, bijvoorbeeld, social media.

Ik wens jullie veel plezier met het lezen van  
De Vriendschap.

DOOR  STEPHANIE HENDRIKS
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Het gaat zoals het 
gaat

VAN DE REDACTIE

Jullie herkennen het vast: van tevoren 

plan je iets en uiteindelijk pakt het toch 

weer heel anders uit. Met dat ‘fenomeen’ 

hadden wij als redactie ook te maken, de 

afgelopen periode. Want, zoals ik in mijn 

vorige voorwoord vermelde, was het plan 

een Vriendschap samen te stellen met 

deels medische artikelen aangevuld met 

persoonlijke ervaringen.

Jullie raden het al: das nie gelukt! We hebben 
gemerkt dat het best wat inspanning vereist om 
verhalen te vinden én te schrijven over dit onder-

werp. Dat i.c.m. de tijd die wij zelf als redactieleden 
hebben, maakt het soms lastig. Neemt niet weg dat we 
dit onderwerp nog steeds op de agenda hebben staan, 
alleen in een van de komende edities. To be continued … 

Stel, we zouden deze editie van De Vriendschap een titel 
meegeven, dan is ‘uitwisseling’ misschien wel een toe-
passelijke, maar … ik besef me ook dat we alle verhalen 
niet altijd in één woord kunnen vatten. De rode draad 
deze keer is wel ‘sport’ en ‘ervaringen delen’. In de eerste 
plaats omdat de sportcommissie haar 10-jarig jubile-
um viert en in de tweede plaats omdat diverse leden 
een verslag hebben geschreven over het afgelopen 
BVKM-weekend i.c.m. de sportdag.

Ik vind het écht heel knap wat de sportcommissie steeds 
weer weet neer te zetten. En dat al 10 jaar lang. Een 
landelijke sportdag organiseren met onderdelen waar 
iedereen aan mee kan doen. En niet te vergeten de 
sportevenementen/trainingen die het hele jaar door 
plaatsvinden. Wat je vooral ziet – en ook terugleest in 

DOOR  DAVE JACOBS

de persoonlijke verhalen – is dat meedoen (ook hier) 
belangrijker is dan winnen. Kier Kes slaat in zijn persoon-
lijke verhaal misschien wel de spijker op z’n kop: “Al was 
het voetballen, kickboksen of korfbal; ik kon gewoon 
meedoen” … “Ik heb mij totaal niet druk hoeven te 
maken over mijn ‘klein zijn’. Ik kon ‘gewoon’ genieten van 
de spellen die we speelden en van het samenzijn.” 
Natuurlijk vergt het (zoals hij zelf ook zegt) ook wat zelf-
vertrouwen, vooral als je voor het eerst deelneemt aan 
de sportdag. Maar de lat ligt een stuk lager omdat alle 
deelnemers bijna dezelfde lengte hebben, en dat is toch 
anders als je sport met mensen die een stuk langer zijn. 

Naast Kier vertellen ook Jeroen, Stavros (en zijn mama’s) 
én de ouderwerkgroep over hoe zij het BVKM-weekend 
hebben ervaren. Je leest in de verhalen dat de BVKM 
als vereniging écht een verbindende factor is. Natuurlijk, 
voor de een meer dan de ander. Maar je leest dat het 
jaarlijkse BVKM-evenement voor velen voelt als ‘thuis-
komen’. Ik sprak tijdens de sportdag nog even met Ellen 
omdat ik tijdens de lunch een traantje bespeurde bij 
haar. Zij vertelde dat ze van verschillende ouders zulke 
positieve reacties had gehad over hoe het BVKM-week-
end weer was georganiseerd, dat haar dat oprecht 
emotioneerde. 

Dat die positieve reacties – wat mij betreft – zeer op z’n 
plaats zijn, lees je ook terug in de verhalen verderop in 
deze Vriendschap.

Veel leesplezier!

Ik heb mij totaal niet 
druk hoeven te maken 
over mijn ‘klein zijn.
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Customiety: een 
nieuw modemerk uit 
Denemarken

INTERVIEW MET JASMIN LOUISE SØE PEDERSEN

Een tijdje geleden zag ik Customiety op Instagram en werd ik gegrepen door de frisse 

uitstraling van dit jonge modemerk, dat verschillende items aanbiedt die speciaal zijn 

ontworpen voor kleine mensen met achondroplasie. Customiety biedt mooie basic items 

waaronder een glimmende jurk die mij meteen opviel. Nieuwsgierig als ik ben, besloot ik 

contact op te nemen met de oprichtster, Jasmin Louise Søe Pedersen, en heb ik een mooi 

gesprek met haar gehad! Ontmoet Jasmin en leer meer over Customiety! 

1.  Waarom Customiety?
Hoewel Customiety gloednieuw is, begon het hele 
Customiety-verhaal ongeveer 15 jaar geleden. Jasmin, 
toen ongeveer 14 jaar oud, vertelt me hoe ze vanuit de 
trein op het station naar buiten keek en een volwassen 
klein persoon op het perron voorbij zag lopen in kleding 
uit de H&M kindercollectie.

Jasmin: “Het raakte me, want ik vond het oneerlijk en 
vernederend dat volwassen kleine mensen hun kleding 
op de kinderafdeling moesten kopen en dat er helemaal 
geen kleding voor hen ontworpen was.” Thuisgekomen 
kroop ze achter de computer van haar broer om erach-
ter te komen waar kleine mensen hun kleding kopen en 
of er misschien wel winkels waren waar ze heen konden. 
Ze vond er geen. “Ik kwam erachter dat veel mensen 
ofwel naar de kleermaker moesten, kleren moesten 
kopen op kinderafdelingen of tweedehands kleding 
moesten dragen, die ze handmatig aanpasten. Als men-
sen wel gewone kleding vonden die paste, was het vaak 
iets wat niet meer in de mode was.” Ze voelde sterk de 
behoefte dit te veranderen. 

2.  Hoe ben je begonnen?
Jasmin begon op 17-jarige leeftijd haar idee verder uit 
te werken. Ze zocht mensen die haar konden helpen, 
maar had uiteindelijk niet de tijd en het geld om de 
ontwikkeling voort te zetten. “Nadat ik moeder was 
geworden, voelde ik de behoefte om aan iets beteke-
nisvols te werken en afgelopen zomer had ik eindelijk de 
middelen om Customiety te creëren. Ik ben begonnen 
met het bouwen van een community op Instagram. Dit 
moet een positieve en veilige plek zijn. Uiteraard worden 
berichten alleen gedeeld met toestemming en is de 
inhoud zorgvuldig samengesteld om een positieve sfeer 
te behouden. Customiety draait helemaal om geluk-
kig, gezond, zelfliefdevol, stijlvol en modieus zijn en dit 
wordt weerspiegeld in de content op Instagram. 

Ik was benieuwd of er interesse in mijn idee zou zijn, 
maar in februari 2021 merkte ik dat veel mensen het 
Customiety-account op Instagram begonnen te volgen 
en dit is doorgegroeid tot de prachtige community die 
er nu is. Ik ben in gesprek gegaan met de community om 
hun behoeften en voorkeuren te achterhalen. Ik besprak 
alles: maten, kleuren, textuur en de items die mensen 

DOOR SOFIE VAN DER MEULEN
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Jasmin Louise Søe Pedersen is 

een Deense modeontwerpster 

en oprichtster van Customiety. 

Daarnaast is zij o.a. model, 

schrijfster en tv-presentatrice.

''Design is an  
  enormous  
  privilege, but  
  it is a bigger  
  responsibility. 
  I want to open 
  your eyes"



graag zouden willen kopen. Toen ik een duidelijk beeld 
had van waar mensen naar op zoek waren, had ik eerst 
vele slapeloze nachten in mijn zoektocht naar de per-
fecte fabrikant. Uiteindelijk vond ik de beste in Turkije.” 
Na het kiezen van de fabrikant begon Jasmin met het 
ontwerpen van de kleding.

3.  Wat is kenmerkend voor de kleding van 
Customiety?
Jasmin: “De collectie is gebaseerd op de volgende cen-
trale zin: ‘Iets zachts, iets basics en iets glanzends’. Verder 
is alle kleding ontworpen met koorden. Hierdoor zijn de 
kledingstukken gemakkelijk verstelbaar en kun je ze sty-
len zoals jij dat wilt; mode & functie!” 

4.  Waar komt de naam Customiety vandaan?
“Customiety bestaat uit twee verschillende woorden: 
‘custom-made’ en ‘society’. De kleding is op maat 
gemaakt voor kleine mensen en het merk draait hele-
maal om de community en onze samenleving.” Jasmin 
laat me trots het papieren label zien dat voor de kleding 
is ontworpen, met een mooie en positieve boodschap 
erop gedrukt.

5.  Ik ben er vrij zeker van dat je bekend 
bent met de beroemde TED-talk van Sinéad 
Burke 'Why design should include everyone'. 
Wat zijn jouw gedachten en ervaringen met 
betrekking tot diversiteit en inclusie in de 
mode en in het bijzonder als het gaat om  
mensen met een handicap? 
Jasmin: "Allereerst; heel erg bedankt dat je me op deze 
TED-talk wijst. Ik heb deze op verschillende plaatsen op 
internet voorbij zien komen, maar had deze nog niet 
gezien. Ik ben erg geraakt door haar toespraak, ze is zo 
dapper! Deze video ondersteunt de visie van Customiety 
enorm en geeft nog meer betekenis aan onze visie en 
werk. Dit citaat in het bijzonder trok mijn aandacht:
''Design is an enormous privilege, but it is a bigger res-
ponsibility. I want you to open your eyes.’’

Omdat het zeker een verantwoordelijkheid is en ik ben 
zo blij en dankbaar om te zien dat meer mensen en 
merken deze verantwoordelijkheid nemen. Meer tijd-
schriften en merken beginnen met het laten zien van 
mensen met een handicap. Natuurlijk spelen Instagram 
en sociale media ook een grote rol hierin. Persoonlijk 
heb ik nooit bijzondere aandacht besteed aan diversi-
teit, aangezien ik jaren geleden al had besloten dat ik 
kleding wilde ontwerpen voor kleine mensen en voor mij 

is niet meer dan natuurlijk en logisch om deze mensen 
te laten zien in mijn kleding.”

6.  Tegen welke uitdagingen loop je als  
start-up aan? 
“Momenteel komen de meeste klanten uit Zweden, 
Denemarken, Nederland, België en Frankrijk. Ik heb veel 
mensen uit andere landen die graag artikelen willen 
bestellen, maar voor sommige mensen, bijvoorbeeld uit 
Brazilië, is de kleding in combinatie met hoge verzend-
kosten vaak te duur. Het bedrijf moet groeien om de 
prijzen te kunnen verlagen en de kleding echt wereld-
wijd beschikbaar te maken.”

7.  Wat zijn je toekomstdromen?
Jasmin: “Ik zou graag de collectie uitbreiden met schoe-
nen voor mensen met achondroplasie, omdat ik uit de 
gesprekken heb geleerd dat er behoefte is aan modi-
euze en comfortabele schoenen. Voorlopig houd ik mijn 
focus op mode voor volwassenen. Ik wil van Customiety 
ook stap voor stap een duurzaam Deens merk maken. 
En last but not least, zodra er financieel ruimte voor is, 
wil ik een deel van de winst doneren aan mensen die 
financiering nodig hebben voor belangrijke operaties 
aan de wervelkolom, omdat in sommige landen de kos-
ten niet worden gedekt door de ziektekostenverzekering 
of er helemaal geen ziektekostenverzekering is.”

Wat een leuk en energiek mens is Jasmin!  
Zij en Customiety hebben er een fan bij. Ik heb de glim-
mende jurk (en een zwart rokje) inmiddels besteld en 
verwacht het binnen een paar dagen thuis. Hoe fijn is 
het om kleding te kunnen kopen en het dan meteen te 
kunnen dragen?! Niet meer naar de kleermaker of zelf 
aan het werk; heerlijk!

Check dan de volgende kanalen: 

Instagram: @customiety

Facebook: /CUSTOMIETY

Youtube: CUSTOMIETY

Webshop: www.customiety.com

Meer weten over Jasmine: 

Instagram: @jasminsoee

Facebook: Jasmin Søe

MEER WETEN OVER CUSTOMIETY?
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Improviseren
TERUGBLIK REGIO NOORD-BRABANT EN ZEELAND

Op zondag 22 augustus was er een regiobijeenkomst voor Noord-Brabant en Zeeland. 

Het was de eerste die door ons tweetjes werd georganiseerd. De datum viel in de 

vakantieperiode en daarmee dachten we rustig te kunnen starten. De paar mensen die we 

verwachtten konden we dan uitnodigen in de huiskamer van Ingrid. We hadden ook geen 

thema’s of activiteiten bedacht. Het was vooral bedoeld om elkaar na al die tijd weer eens 

live te kunnen zien en bij te praten.

DOOR INGRID SUVEE & JUDITH DEN ENGELSMAN

W e waren blij verrast dat er 20 aanmeldin-
gen waren. Dat aantal gaf wel wat stress. 
De huiskamer is lekker ruim, maar hoe 

houden we dan nog afstand? Waar halen we stoelen 
vandaan … en glazen en … 

Veelzijdig gezelschap
Improviseren ging beter dan verwacht. Een lieve buur-
man hielp met stoelen, limonade kan ook in een thee-
glas en kinderen gaan net zo makkelijk op de grond 
zitten om een spelletje te spelen. Met ons allen waren 
we een veelzijdig gezelschap. Jet was met haar 4 jaar 
het jongste lid en Christ en Marina vertegenwoordigden 
de 65-plussers. Voor Asma was het de eerste bijeen-

komst, terwijl Peter een trouwe bezoeker is. Renata 
kwam alleen maar had aan Rian prettig gezelschap. 
Elles zou maar even langskomen en is gelukkig de hele 
middag gebleven. 

Fijne uitwisseling
Er werd die middag kennisgemaakt, persoonlijke 
ervaringen gedeeld en tips en telefoonnummers uitge-
wisseld. Dat maakte het een gezellige en geslaagde 
bijeenkomst. Het is wel duidelijk dat leden graag met 
elkaar in gesprek gaan. Dat maakt dat we iets te doen 
hebben. Wij gaan alvast nadenken over een nieuwe 
bijeenkomst dit jaar.

De Vriendschap  •  Editie 2021-3 8



10e landelijke sport-
dag in Amersfoort

VAN DE SPORTCOMMISSIE

Zaterdag 18 september was het weer zover: 

de 10e editie van de jaarlijkse sportdag in 

Amersfoort. Op deze dag mochten we zo’n 

50 sporters verwelkomen, wat een feest! 

Daarnaast waren er ook veel supporters, 

broertjes & zusjes en papa’s & mama’s 

aanwezig.

DOOR ELISE, MEREL, MANON EN FOLKERT

I edereen was ontzettend fanatiek. Er werden diverse 
clinics georganiseerd, waaronder atletiek, korfbal, 
kickboksen, boccia, dansen en voetbal. Natuurlijk 

was er tussendoor ook tijd om lekker met elkaar te lun-
chen en te kletsen zodat iedereen een beetje op adem 
kon komen. 

Nieuwe leden
Afgelopen jaar kon de sportcommissie door corona 
helaas geen sportactiviteiten organiseren. Daardoor was 
het des te leuker om iedereen weer te zien op de sport-
dag. Er waren zelfs een aantal nieuwe leden aanwezig. 

Daarnaast waren de fanatiekelingen, die al jaren op de 
sportdag komen, ook weer van de partij. 

Wij willen iedereen bedanken voor het mede mogelijk 
maken van de sportdag. Als sportcommissie hebben wij 
enorm genoten van alle fanatieke sporters, maar ook 
van alle enthousiaste supporters langs (en soms ook op) 
het veld! 

Aankomend programma 
Voor de komende maanden hebben wij al een aantal 
trainingen gepland staan. Het voorlopige programma 
staat hieronder. Wij zijn in ieder geval heel blij dat we de 
komende tijd weer veel samen kunnen gaan sporten.
Houd onze socials in de gaten voor het laatste nieuws.

December 2021: Zwemdag

9 januari 2022: G-Zaalvoetbaltoernooi in Tilburg

Februari 2022: Combitraining

April 2022: Combitraining

Mei 2022: G-Voetbaltoernooi in Tilburg

AGENDA 2021–2022
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M
et Nancy, ook uit Den 

Haag, had ik afgesproken 

om de trein van 13.45 uur 

op Den Haag CS te nemen, want 

dan zouden we rond 15.00 uur bij 

Hotel Ernst Sillem Hoeve arriveren. 

In het hotel was het al meteen een 

gezellige reuring met ouders en hun 

kinderen die ook vanaf de eerste 

dag aanwezig waren. Het was ook 

heel leuk om Lianne te ontmoe-

ten, die voor de eerste keer aan het 

weekend deelnam.

Eenmaal ingecheckt heb ik buiten 

in de prachtige tuin, met dito weer, 

wat te drinken besteld met Nancy, 

Lianne, Renate, Arda, Angelique, 

Sofie, Jilis, Angela & Gert Jan. Ver-

volgens hebben we met z’n allen 

geproost op een mooi weekend! 

De eerste avond was er een muziek-

bingo maar ik koos ervoor om rond 

23.00 uur richting mijn kamer te 

gaan en lekker mijn envelop in te 

duiken; de volgende ochtend zou 

alweer vroeg de wekker gaan voor 

de sportdag in Amersfoort. ‘s Nachts 

heb ik nog een deel van de jongeren 

lallend, lachend en ‘zachtjes fluis-

terend’ voorbij horen komen, maar 

… petje af … de volgende morgen 

waren ook zij vroeg uit de veren 

voor de sportdag!

Na het ontbijt ben ik met Lianne en 

Nancy meegereden naar Amers-

foort richting de accommodatie van 

de sportdag. Het weer was goed, 

de zon scheen en de temperatuur 

was heerlijk! Op het veld werd al 

druk met attributen heen en weer 

gesjouwd voor de verschillende dis-

ciplines. Daarbij hielp iedereen een 

handje mee. Rond 12.30 uur was er 

een gezamenlijke lunch en werden 

de lunchpakketten uitgedeeld. De 

lunchpakketten waren goed gevuld 

en bevatten voor iedereen de nodige 

extra energie. 

Na de lunch werd het sportpro-

gramma hervat, maar koos ik 

ervoor om, samen met Lianne en 

Nancy, terug te gaan naar het hotel. 

Carmen Vukman zou daar haar 

workshop geven voor belangstel-

lenden én de kinderspeelmiddag 

werd georganiseerd. Lianne en 

Nancy gingen naar de workshop 

van Carmen, ik ging de tuin in met 

de kinderen. De kinderen konden 

kleuren, tekenen, spelletjes doen en 

geschminkt worden. Aan het eind 

van de leuke middag kregen zij een 

heus diploma van deelname uitge-

reikt. Hoe leuk is dat!

Om 18.00 uur ging de barbecue van 

start. Ondertussen werd het steeds 

gezelliger dankzij meer bekenden 

die naar het hotel waren gekomen. 

Sommigen kozen er namelijk voor 

om alleen de barbecue bij te wonen 

(al dan niet met een overnachting). 

‘s Avonds was er nog een Silent 

Disco die doorging tot in de late 

uurtjes. Na een laatste overnachting 

en een laatste ontbijt was het voor 

mij helaas uitchecken en weer rich-

ting huis. ‘s Middags zou er nog een 

grote groep richting het Nationaal 

Militair Museum gaan, eveneens 

een uitje wat door de organisatie 

was georganiseerd. 

Aan mijn kleine vriendjes en 

vriendinnetjes met hun ouders, 

het bestuur, de sportcommissie, 

Carla, Melissa en Beitske (en een 

beetje Dave Janszon), vrijwilligers, 

de internationale gasten en voor 

iedereen die is geweest … dank jullie 

wel voor het hele leuke en gezelli-

ge weekend! Op naar volgend jaar, 

en hopelijk tref ik dan ook al die 

mensen die er dit jaar helaas niet bij 

konden zijn.

Groet,

Jeroen van Loon

We hebben 
geproost op een 
mooi weekend
Vrijdag 17 september was het weer zover; het BVKM-weekend 

stond voor de deur. Toen een aantal maanden geleden op de 

website van de BVKM werd aangegeven dat men zich daarvoor 

kon inschrijven, zag ik in mijn agenda dat ik dat weekend vrij was 

van mijn werk. Dat betekende dat ik dus ook niet hoefde te ruilen 

met een andere collega … dat was al een mooi begin!



W
e kwamen om 10.00 

uur aan bij het sport-

complex in Amersfoort. 

Langzaam druppelden alle sporters 

en supporters binnen en kwamen 

we al snel wat bekende gezichten 

tegen. Daarnaast zagen we ook weer 

wat nieuwe gezichten. Samen met 

hen én wat leeftijdsgenoten, heeft 

Stavros die dag lekker gesport. 

Het eerste onderdeel speerwerpen 

was natuurlijk echt gaaf! Want hoe 

vaak gebeurt het je dat je gewoon 

echt mag speerwerpen? Het lijkt 

makkelijker dan het is maar toch 

lukte het bij de meeste al snel best 

goed! Daarnaast waren en clinics 

van hardlopen en verspringen, maar 

ook kogelstoten kwam aan bod.

Leuk om te zien dat er bij de volwas-

senen onderling een goeie gezellige 

strijd was. Iedereen moedigde elkaar 

aan, maar ... wilde ook graag de 

beste zijn. Het werd al snel middag 

en even tijd voor een lekkere lunch. 

Het was heerlijk weer dus de lunch 

werd gezamenlijk buiten opgegeten. 

Het programma was overvol, dus na 

de lunch snel weer naar de clinics.

Stavros had zich opgegeven voor 

korfbal en kickboksen. Het kickbok-

sen was vooral uitleg in techniek 

en zachtjes een beetje sparren met 

elkaar. De korfbalclinic ging er 

fanatieker aan toe. Een ontzettend 

enthousiaste korfbalcoach gaf de 

clinic. Hij gaf iedereen voldoende 

aandacht, precies goed gedoseerd 

én op maat. Hij had leuke oefenin-

gen bedacht om te leren in de korf 

te gooien. Natuurlijk eindigde dit in 

een klein partijtje. Ook dat ging er 

weer fanatiek aan toe en na afloop 

was iedereen dan ook buiten adem.

Veel tijd om op adem te komen was 

er niet; het voetbaltoernooi stond als 

laatste op de planning. De sport-

commissie had de teams ingedeeld 

en gemengd van jong en oud. Het 

was een sportieve sfeer en iedereen 

moedigde elkaar aan. Wat hebben 

we enorm gelachen!

Voor ons als ouder, maar zeker 

ook voor Stavros, was dit een zeer 

geslaagde dag. Wij als ouders 

hadden langs de lijn tijd voor leuke 

gesprekken. Onderling was er dan 

ook veel saamhorigheid en spor-

tiviteit. Wat ons betreft zeker voor 

herhaling vatbaar!

Sportcommissie, hartelijk dank voor 

deze dag!

De sportdag van 
Stavros en zijn 
mama's
Na een lange periode van corona was het gelukkig weer tijd om 

elkaar eens te ontmoeten bij een BVKM-activiteit. Voor ons, en 

zeker voor Stavros, kwam deze bijeenkomst op een goed moment. 

Want, als je 9 jaar bent en je wereld steeds een stukje groter wordt, 

gaat het je ook steeds meer opvallen dat er naar jou gekeken wordt 

omdat je “anders” bent. Hij wilde dan ook graag ervaren en nu 

bewust meemaken hoe het onderling is. En, natuurlijk is hij een 

hartstikke sportieve knul die zich best een dagje mag uitleven op 

het sportpark.



D
it jaar hadden ze de tuin bij het hotel uitgebreid 

met een tent, waar wij dankbaar gebruik van 

hebben gemaakt. Tussen 14.00 en 14.30 uur 

druppelden de eerste kinderen binnen. Sommigen eerst 

nog even verlegen, maar door de setting buiten was het 

ijs al snel gebroken. Het was een heerlijke drukte van 

spelende kinderen op het grasveld.

De spelletjes stonden al klaar op verschillende plekken. 

Zo konden de kinderen onder andere blikgooien, spekjes 

happen, op stepjes racen, schminken en bootje knut-

selen. Na een korte uitleg gingen de kinderen met of 

zonder ouders alle spelletjes af en genoten zij zichtbaar.

Er werden prachtige gezichten geschminkt door ouders 

die (heel fijn!) spontaan meehielpen. Terwijl de kinde-

ren hun stickerlijst vol probeerden te krijgen konden de 

ouders in de zon met elkaar bijkletsen. Wat een heerlijke 

sfeer hing er! Iedereen was blij elkaar weer ‘in het echt’ te 

treffen. 

Met als afsluiter een heerlijk broodje knakworst – en 

een écht BVKM-spelletjesmiddag diploma in de hand 

– vertrok een gedeelte rond 17.00 uur richting huis. 

Een gedeelte van de groep genoot na met een heerlijke 

barbecue.

Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagde dag. 

Zeker voor herhaling vatbaar! 

Namens de ouderwerkgroep, 

Melissa, Beitske, Joline en Carla

Blikgooien, schminken en 
bootje knutselen
Alsof het zo moest zijn; 18 september was een stralende dag! Die middag hebben wij als 

ouderwerkgroep een kinderspeelmiddag georganiseerd, heerlijk in de buitenlucht bij Hotel Ernst 

Sillem Hoeve in Den Dolder. Ruim 35 kinderen en 35 ouders hadden zich aangemeld, wat wij 

ontzettend leuk vonden, want daar doen we het uiteindelijk voor!



H
et was allemaal erg span-

nend. Ik kende niemand 

en zelf was ik ook iemand 

die weinig tot niet met andere 

lengtegenoten omging. Ik had lang 

de overtuiging dat ik het zelf wel 

allemaal kon uitvogelen … en dat 

klopte ook. Alleen miste ik wel het 

begrip en de saamhorigheid die je 

kan ervaren als je samen bent met 

lotgenoten. Je beste vrienden en 

je meest begripvolle familie zullen 

nooit helemaal begrijpen wat jij 

ervaart als ze over je heen kijken. 

Vandaar dat ik maar eens een kijkje 

ging nemen bij de BVKM.

Ik nam de stap om aan te schuiven 

bij wat leeftijdsgenoten en ben gaan 

kletsen. Vertellen wie ik ben en wat 

ik doe, maar juist ook aan anderen 

vragen wie zij zijn en wat zij doen. 

Hierdoor nam mijn spanning wat 

af. Al gauw ervaarde ik dat zo’n 

BVKM-weekend best wel ‘normaal’ 

aanvoelt. 

Eigenlijk is het een moment om je 

even geen zorgen te hoeven maken 

met hoe je je moet verhouden tot de 

buitenwereld. Hier kon ik gewoon 

samenzijn met andere lengtege-

noten en ontdekken hoe het is om 

kleiner te zijn dan de wereld. Ik 

hoefde even niet sterk te zijn.

Waar ik juist wél mijn kracht mocht 

laten zien, was bij de sportdag. 

Het was fijn om een teamsport te 

kunnen beoefenen waar de kan-

sen enigszins gelijkwaardig zijn. Al 

was het voetballen, kickboksen of 

korfbal; ik kon gewoon meedoen. 

Omdat ik voor het eerst deelnam 

vergde het wel wat zelfvertrouwen 

om mee te doen en te ontdekken 

dat je hier niet méér uniek in bent 

dan anderen. Tegelijkertijd zat hier 

wel weer het comfort in, daardoor 

hoefde ik niet meer te vragen wat er 

nodig was om mee te kunnen doen. 

Ik kon gewoon meedoen! 

Zaterdagavond was bonte avond … 

en leuk dat ‘ie was! Het was bij-

zonder om te ontdekken dat ik, net 

als iedereen, ook gewoon van een 

feestje houd. Ik vond het mooi om 

te zien hoe anderen zich lekker 

lieten gaan. Dat uitte zich vooral 

bij het dansen, de toffe kostuums 

(waarmee ik trouwens met de mijne 

op de 3e plaats mocht eindigen) 

en de gezelligheid. Veel dank aan 

het bestuur en de sportcommissie 

voor hun inzet, om dit weekend te 

realiseren.

Wat ik tenslotte vooral wil meegeven 

is dat ik het simpelweg naar mijn 

zin heb gehad! Ik heb mij totaal niet 

druk hoeven te maken over mijn 

‘klein zijn’. Ik kon ‘gewoon’ genieten 

van de spellen die we speelden en 

van het samenzijn. 

Van sportdag tot bonte avond; hier 

was ik niet een dwerg, lilliputter, 

iemand met achondroplasie of klein 

persoon … hier was ik gewoon Kier!

Groet,

Kier Kes

Het vergte wat 
zelfvertrouwen 
om mee te doen
Heyhoi, Kier Kes hier! 25 jaar en sinds kort ‘nieuw’ lid van de 

BVKM. Vele jaren geleden was ik ook al lid van de BVKM, maar 

nu pas voelde het goed om de eerste stap te zetten richting het 

BVKM-weekend. Ik vond het enorm spannend om de duik te 

nemen in deze vereniging en alle mensen te ontmoeten die 

daarbij betrokken zijn. Via dit verhaal vertel ik jullie graag hoe ik 

dit alles heb ervaren, want wie weet zijn er andere lezers die ook al 

langer overwegen om die eerste stap te zetten. Door mijn ervaring 

te delen hoop ik hen te inspireren.



In beeld:

Kinderspeelmiddag & 

Sportdag 2021





Webinar 'Mobiliteits-
voorzieningen'

WERKGROEP PARTICIPATIE

Op 5 juli 2021 was er een webinar over 

mobiliteitsvoorzieningen voor mensen met 

een groeistoornis. Deze werd georganiseerd 

door de werkgroep Participatie.  

We deelden veel informatie en er waren 

mooie inzichten. We geven hier graag nog 

even een samenvatting.

‘Korte benen op tafel’ sessie

B egin dit jaar hadden we als werkgroep Partici-
patie, samen met Stephanie, een virtuele ‘korte 
benen op tafel’ sessie. We wilden nadenken over 

een meer actieve rol van de werkgroep. Eén van de idee-
en was het organiseren van webinars met thema’s die 
voor leden belangrijk zijn. Op Facebook worden regel-
matig vragen gesteld over vervoer. Ons eerste thema 
was daarom snel gevonden; een webinar over mobili-
teitsvoorzieningen voor mensen met een groeistoornis. 

De webinar
Bij het aanvragen van een mobiliteitsvoorziening kan je 
in een doolhof van instanties en wetgeving terechtko-
men. Daarom hadden we gastsprekers uitgenodigd die 
daar alles over weten:  
• Martine Schoneveld, lid van de BVKM en Sociaal 

Raadsvrouw, over de rol van de gemeente bij voorzie-
ningen in het kader van wonen en welzijn.

• Ronald van Zijp, landelijk manager voorzieningen 
bij het UWV, over voorzieningen die nodig zijn voor 
onderwijs of werk.

• Ans van den Broek & Paul Rijkaart, van de firma 
Bever, over de rol van het CBR, de rijlessen en het 
aanpassen van een auto. 

DOOR  WERKGROEP PARTICIPATIE

Er deden 20 leden mee aan de webinar. Een mooi 
aantal en daaruit blijkt in ieder geval dat het onderwerp 
leeft. De deelnemers maakten volop gebruik van de 
mogelijkheid om vragen te stellen aan de experts. 

De inzichten 
Ronald heeft met het UWV een missie: met passende 
voorzieningen heeft iemand meer kans op studie en 
werk. Dat zorgt voor een inclusieve samenleving en heeft 
ook een financieel aspect; een arbeidsongeschiktheids-
uitkering kost meer dan voorzieningen. Als inspirerende 
voorbeelden van geleverde voorzieningen noemde hij 
een Segway, een lift om in een vrachtwagen te komen, 
een schrijfhulp en een aangepaste tafel voor een kindje 
van 4. UWV kijkt wat nodig is en denkt in oplossingen. 

De boodschap van Ronald:  

Goede voorbereiding
Martine heeft vanuit haar werk veel ervaring met 
gemeenten. Het lastige is dat die de regelingen verschil-
lend kunnen uitvoeren. Ze heeft als tip om de aanvraag 
goed voor te bereiden en te motiveren. Een ergothera-
peut, revalidatiearts of onafhankelijk cliëntondersteuner 
kunnen daarbij helpen. Als de gemeente een aanvraag 
afwijst; teken dan op tijd bezwaar aan. Dat kan lonen 
omdat er dan grondiger wordt gekeken naar jouw 
situatie. 

Veel mogelijkheden 
Ans en Paul hebben duidelijk gemaakt dat bijna alle 
auto’s aangepast kunnen worden. Dus ook als je lengte 

Denk in mogelijkheden 
en vraag een voorziening 
gewoon aan!
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Zondag 29 augustus hebben we een klei-
ne bijeenkomst gehad voor de leden van 
Noord-Nederland.

Jasse Berg stuurde mij een mail met de vraag toch weer 
eens iets te organiseren. Samen hebben we een bijeen-
komst georganiseerd. Tijdens een kopje koffie en thee 
hebben we ervaringen uitgewisseld en vragen gesteld 
over waar we zoal tegenaan lopen. 

Ondanks de lage opkomst was het een zeer geslaagde 
middag.

minder is dan 1 meter, je in een elektrische rolstoel zit of 
weinig kracht hebt in benen of armen. 

De tip is wel om vooraf af te stemmen om welke auto 
het gaat. De aanpassingen voor een Toyota Aygo zijn 
makkelijker en minder kostbaar dan van een Audi e-tron. 

De mooie ideeën 
Het denken in mogelijkheden werd tijdens de webinar 
gelijk opgepakt. Want hoe mooi zou het zijn als jonge-
ren gezamenlijk aan de slag gaan voor hun rijbewijs? 
We kunnen bijvoorbeeld een vakantiehuisje huren en de 
firma Bever vragen enkele rijlessen te geven. Dat scheelt 
voorrijkosten en de auto kan éénmalig voor de groep 
aangepast worden. Dit idee gaan we vanuit de werk-
groep uitwerken.

Daarnaast vertelde Ronald dat belangenverenigin-
gen, zoals de BVKM, ook een rol kunnen spelen bij het 

Dit artikel is een korte samenvatting van de  

webinar. Wil je alle informatie doorlezen? Stuur dan 

een mailtje naar participatie@bvkm.nl, dan krijg je 

de totale presentatie. 

Via de mailbox kan je natuurlijk ook specifieke  

vragen stellen over mobiliteitsvoorzieningen.

MEER WETEN?

veranderen van richtlijnen of zelfs wetgeving. Bij ver-
goedingen wordt nu uitgegaan van maatschappelijke 
noodzaak of arbeidsparticipatie. Je krijgt niets als je 
een aangepaste auto nodig hebt voor het onderhouden 
van je sociale contacten. We gaan kijken of en hoe we 
dit aspect onder de aandacht kunnen brengen van de 
politiek. 

Gezellig samenzijn 
regio noord

TERUGBLIK REGIO GRONINGEN, DRENTHE EN FRIESLAND
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De tijd van m'n leven

Hi! Ik zal mezelf eerst even voorstellen: Ik ben Mayra Posthumus, 18 jaar jong 

en woon in Wanneperveen. Ik volg de opleiding Verkoper (Niveau 2) op het 

Deltion College in Zwolle. Ik sta positief in het leven en mijn positiviteit deel ik 

graag met andere kleine mensen.

Ondanks dat ik achondroplasie heb merk ik 
vaak dat ik het zelf niet eens doorheb dat ik 
klein ben. En dat ondanks dat al mijn vrienden 

boven de 1,80 m zijn. Ik vind mezelf mentaal erg sterk. 
Terugkijkend op vroeger heb ik totaal geen last gehad 
van pesterijen of narigheid. Ik zei vroeger (en nog steeds) 
tegen mezelf: “Gewoon negeren en blijven doen wat je 
leuk vindt, want de enige die het jou moeilijk maakt ben 
jij zelf als je erop reageert”.  
Natuurlijk, ik heb het niet altijd kunnen negeren en het 
is ook niet zo makkelijk om die mindset zomaar aan te 
leren. Mijn moeder heeft me dan ook heel erg gehol-
pen deze mindset te krijgen, en daar ben ik haar super 
dankbaar voor. 

Van jezelf houden
In het begin van mijn puberteit heb ik het meest last 
gehad van mijn klein zijn. Al mijn vrienden wilden dingen 
doen die voor mij fysiek veel te zwaar waren. Het was 
ook lastig om te zien dat iedereen verkering kreeg, 
want … dat wilde ik ook heel graag! Na een paar keer 
keihard op mijn bek te zijn gegaan heb ik gemerkt dat 
je gewoon moet wachten tot het op je pad komt en je 
het vooral niet moet gaan forceren. Daardoor ben ik ook 
gaan inzien dat het niet gaat om dat iemand van JOU 
houdt maar dat je eerst leert om van jezelf te houden.

Aanpassingen
Ik ben vanaf jongs af aan al heel zelfstandig. Ik heb 
helemaal geen aanpassingen in mijn huis behalve 1 
krukje die in de keuken staat. Daarnaast heb ik een 

aangepaste fiets. Vroeger had ik een aangepaste stoel 
en tafel en die heb ik tot groep 8 gehad. Toen ik naar de 
middelbare school ging wilde ik helemaal geen aanpas-
singen meer. Dit omdat ik niet anders wilde zijn dan de 
rest, want zo voelde ik me ook helemaal niet. Sindsdien 
heb ik op scholen nooit meer iets van aanpassingen 
gehad en dat ging supergoed. Op de school waar ik nu 
zit heb ik wel een lift en daar ben ik superblij mee, want 
dat scheelt me toch een boel trappen!

Schijt aan alles
Naar de discotheek gaan vond ik ook doodeng, want ik 
hield helemaal niet van die drukte. Ik was ontzettend 
bang voor de reacties van mensen omdat ze al snel een 
vooroordeel hebben en van alles zeggen. Met de tijd 
heb ik geleerd dat, als je de goeie mensen om je heen 
hebt, er niks aan de hand is en er niks kan gebeuren. 
Heb met je vrienden de tijd van je leven! Aan alle kleine 
mensen in de puberteit wil ik dan ook meegeven: ga 
lekker op stap en heb (even grof gezegd) schijt aan alles! 

Je leeft maar 1 keer
Ik heb nu vrienden om me heen die me elke keer uit mijn 
comfortzone halen. Dat vind ik nog steeds doodeng, 
maar die keren dat ik uit mijn comfortzone ben gestapt, 
heb ik de tijd van m’n leven gehad. Leer mensen kennen, 
wees lekker jezelf en geniet van het leven. Want … je 
leeft maar 1 keer!

Liefs,
Mayra

DOOR MAYRA POSTHUMUS

#grootverhaal
van Mayra Posthumus
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''Leer mensen 
kennen, wees lekker 
jezelf en geniet van 

het leven."



Stilstaan
COLUMN

Stilstaan stelt je in staat dichter bij jezelf te 

zijn en je af te vragen hoe je je leven vorm 

wilt geven. Het maakt het mogelijk relaties 

te verdiepen, te begrijpen wat er in de ander 

omgaat en de ander echt te ontmoeten.

Wat wil je later worden? Tijdens mijn basis-
schooltijd werden er vriendenboekjes 
uitgewisseld waarin steevast deze vraag 

was opgenomen. Ik wist er nooit zo goed raad mee. 
Keek wat anderen opgeschreven hadden, in de hoop 
inspiratie te vinden. ‘Brandweerman’, ‘moeder’, ‘kok’ of 
‘juffrouw’, las ik en dan voelde ik lichte paniek opkomen. 
Hoezo wisten die kinderen al wat ze later wilden wor-
den? En waarom was dat maar één ding of beroep? Ik 
kwam er niet uit en schreef uiteindelijk ‘oud & gelukkig’ 
op. Een idee van mijn moeder. Het klonk wel mooi. En 
daarmee voelde ik ook een soort rust en ruimte; ik kon 
nog even nadenken over mijn antwoord. 

Loopbaancoach
De vraag wat ik worden wil, is nu weer actueel in mijn 
leven. Te midden van diverse mogelijkheden kies ik 
ervoor om me niet te laten verleiden door een goed 
aanbod, maar stil te staan. Op dit moment helpt een 
loopbaancoach/organisatiepsycholoog mij om naar 
mijzelf te kijken alsof ik een bedrijf ben, met het uitein-
delijke doel om in mijn leven dingen te doen die bij mij 
passen; waar ik energie van krijg. Hier ging het een en 
ander aan vooraf.

Vastgelopen
Afgelopen jaar liep ik vast. Het was niet mijn fysieke 
gesteldheid die om aandacht vroeg, maar mijn mentale. 
Ik begon patronen te herkennen in mijn verleden en ben 
in eerste instantie heel veel gaan lezen om een idee te 
krijgen van de herkomst van mijn onrust en onbestemde 
gevoel. Ik herkende mezelf als eerste in het boek ‘Prikkels 

DOOR SOFIE VAN DER MEULEN

bijten niet’ van Saskia Klaaysen. Dit gaat over mensen 
die niet alleen hoogsensitief zijn (20% van de mensen 
is in zekere mate hoogsensitief, dit is een eigenschap, 
geen afwijking), maar daarnaast ook ‘high sensation 
seeking’, de zogenaamde HSP/HSS. Vrij vertaald: iemand 
die hooggevoelig is en floreert bij dynamiek en afwis-
seling. Kort hierna ontdekte ik de TED talk van Emilie 
Wapnick met de titel ‘Why some of us don’t have one 
true calling’ en weer was het raak! Dat gaat over mij! 

Iets later volgde herkenning in het boek ‘Liefdesbang’ 
van Hannah Cuppen. Dat was een minder prettige her-
kenning, maar wel een waardevolle. Wat bij mij vooral 
naar boven kwam was dat ik in de loop van mijn leven 
bepaalde patronen en reacties heb ontwikkeld. Ik sloot 
mij soms af omdat ik bang was gekwetst te worden. Ik 
ben gevoelig voor afwijzing en soms bang om niet goed 
genoeg te zijn. Mensen die mij een beetje kennen, zien 
vooral een stoere en sterke vrouw die vol zelfvertrouwen 

Ik sloot mij soms af 
omdat ik bang was 
gekwetst te worden.
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haar mannetje staat. Dat beeld klopt ook 
meestal, maar er is meer. 

Tijd voor de binnenkant 
Het is de krachtige, sterke kant die gevierd 
wordt in onze maatschappij. En de kracht 
die ik zelf ontwikkeld heb, juist door veel 
tegenslag te kennen en toch door te gaan. 
Zelfs dwars door een burn-out heen (daar 
had ik toen geen tijd voor). Totdat ik vorig 
jaar even stilstond. En de tijd nam om mijn 
onrust verder te onderzoeken, mijn angsten 
aan te kijken en verdriet en boosheid te 
voelen. Tijd voor de binnenkant.

Dat deed ik niet alleen. Want ook al had ik 
een hoop boeken gelezen, die brachten mij 
hooguit tot nieuwe inzichten. Ik vond een 
fijne psycholoog die gespecialiseerd is in 
traumaverwerking en EMDR. 

Er is veel verdriet losgekomen. Hoe dat 
voelt? In eerste instantie wil iedereen zich 

liever blij voelen dan verdrietig, ik dus ook, maar 
eindelijk toegeven aan mijn verdriet voelde daarna 
steeds als een opluchting. Het moest er ook uit. Ik had er 
last van. Hoe dat zich uitte? In prikkelbaarheid, ver-
moeidheid, onrust en soms terugtrekking. Veel van mijn 
verdriet had te maken met mijn leven als gehandicapte 
vrouw in een wereld die niet op mij is ingericht; waar ik 
letterlijk vaak niet in pas. Ik heb lang volgehouden dat 
mensen mij maar ‘gewoon’ moesten accepteren, want 
dat deed ik zelf ook. Dat mijn leven niet anders is dan 
dat van iemand die gezond is en dat ik alleen maar wat 
kleiner ben. 

Meer aandacht voor emoties 
Dat is alleen niet waar. Dit ‘sterke’ verhaal kwam voort 
uit zelfbescherming en het zoeken naar mijn plek in de 
wereld. 

Opgroeien in een wereld die niet op jou is ingericht laat 
zijn krassen na. Ook bij mij. Fysiek is er vaak met diverse 
hulpmiddelen een hoop te bereiken. En de geneeskunst 
kan ook veel betekenen voor onze gezondheid. Maar 
zorg en ondersteuning richten zich vooral op ‘het medi-
sche probleem’ en zeer weinig of niet op de sociale en 
emotionele gevolgen van ziekte of een handicap. 
Ik had het geloof ik fijn gevonden als er in mijn leven 
vaker en eerder aandacht was geweest voor mijn emo-

ties. Bijvoorbeeld, een arts die me zou vragen waar ik 
bang voor ben, in plaats van enkel een oplossing te pre-
senteren. Soms heeft verdriet een opening nodig die een 
ander je kan bieden door een vraag te stellen. Maar nog 
mooier is het volgens mij als je zelf vrij over je emoties 
kunt praten en ze herkent.

‘Levend verlies’
Vrijwel dagelijks botsen op de grenzen van alles wat niet 
(meer) kan en alles wat nooit gaat zijn, dat gaat een 
mens niet in de koude kleren zitten. 
Vorig jaar las ik een mooi interview (de link vind je aan 
het eind van mijn column) met de Belgische rouwexpert 
Manu Keirse over 'levend verlies', een chronische vorm 
van rouwen die het vaakst beleefd wordt door mensen 
met chronische ziektes en beperkingen, door ouders 
van kinderen met een ernstige handicap of partners 
van personen met een zware verslaving. Ik kwam er de 
volgende uitspraak in tegen:

Op social media zien we vooral veel vrolijke en bijna per-
fecte plaatjes. En ik hoop ook echt dat je zomer vooral 
vrolijk was, maar ik sluit deze keer af met een vraag: 
Wanneer was jij voor het laatst verdrietig? En waarover 
was dat?

Verdriet heeft funda-
menteel te maken met 
liefde en verbondenheid. 
Verdriet hoort eigenlijk 
tot de kwaliteit van het 
leven.

Meer info over traumaverwerking en EMDR: 

www.emdr.nl

Het complete interview met Manu Keirse over 

'levend verlies' 

www.dewereldmorgen.be/community/leven- 

verlies-in-gesprek-met-manu-keirse-over- 

chronisch-verdriet/

KOM MEER TE WETEN
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Kun je eerst kort iets over jezelf vertellen?
Op het moment van schrijven ben ik 43 jaar en woon ik 
met mijn gezin in Ede. Ik heb diverse hobby’s waaronder 
skiën, pokeren, muziek maken, wetenschap en politiek. 
In het dagelijks leven run ik een eigen bedrijf in (online)
marketing. 

Wat heb je voor opleiding gedaan en welke 
baan heb je nu? 
Op de basisschool had ik een stoel met een hogere 
voetensteun zodat m’n benen niet bungelden, en op 
de middelbare school had ik een driewielscooter om 
de afstand te overbruggen. Tijdens het tafelvoetballen 
stond ik op een stoel. Na het vwo ben Natuur- en Ster-
renkunde gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. 
Maar … op dat moment was internet enorm in opkomst 
en heb ik me ingeschreven bij de KvK. Inmiddels is dat al 
bijna 22 jaar geleden (waar blijft de tijd?). In 2003 heb 
ik nog een hbo-opleiding gedaan, Business Engineering. 
Al vroeg heb ik me aangesloten bij een ondernemersver-
eniging en ben daar 12 jaar penningmeester geweest. 

Bij de BVKM was ik eigenlijk altijd slapend lid en ging 
nooit naar bijeenkomsten, tot Lenie mij in 2013 vroeg of 
ik in het bestuur zitting wou nemen. Dat vond ik een uit-
gelezen kans om met mijn kennis en ervaring de organi-
satie verder te helpen en te professionaliseren. Ik heb bij 
de BVKM interessante mensen leren kennen, en als mijn 
agenda het toelaat, probeer ik ook altijd de bijeenkom-
sten bij te wonen. Hopelijk snel weer ‘live’.

Hoe verliep jouw zoektocht naar een baan?
Ik heb veel verschillende banen gehad: bouw, vishandel, 
administratie, telemarketing, helpdesk en ICT. 

Robert van Twillert
Eigen bedrijf in (online)
marketing

NAAM & BEROEP:

Bij sommige sollicitaties waren en wel eens verbaasde 
blikken. Ik denk ook wel dat het lastiger is om als kleiner 
persoon carrière te maken. Als de keuze uiteindelijk gaat 
tussen 2 dezelfde gekwalificeerde mensen, denk ik dat 
een verticale lengtebeperking mee zal spelen bij de uit-
eindelijke keuze. Daarom probeer ik altijd net iets meer 
te geven. Verder kun je mazzel hebben dat je iemand 
tegenkomt die wel het potentieel ziet en je een kans wil 
bieden. Het leven zit vol kansen. Pak ze!

Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden? 
Ik adviseer bedrijven over strategische en tactische mar-
keting en stuur een team met specialisten aan die de 
uitvoering doen. Verder ben ik actief in de gemeentelijke 
politiek bij GroenLinks.

Merk je in je huidige baan iets van je  
groeistoornis / beperking?
Ik zit op mijn werk op een houten triptrap en er staan 
krukjes in de keuken, pantry en bij de printer. Verder rijd 
ik in een aangepaste auto en bij raadsvergaderingen 
staat er een krukje naast het spreekkatheder.

Hoe gaan collega’s en cliënten om met jouw 
groeistoornis?
Door mijn lengte val ik natuurlijk op. Ik heb het idee dat 
er daardoor wel een grotere initiële gunfactor is, maar 
uiteindelijk dien je verwachtingen wel waar te maken. 
Als je dan goed werk aflevert gaat het vaak wel extra 
hard. Dan zegt men: “Je moet eens met die kleine gaan 
praten! Die is goed.” 

Heb je voor andere BVKM-leden nog tips voor 
hun zoektocht naar hun droombaan?
Ik denk dat je eerlijk moet zijn over je kunnen en zaken 
bespreken waar je toekomstige werkgever rekening mee 
moet houden. Uiteindelijk zal dat in een sollicitatie-
gesprek of proefperiode ook naar voren komen. Ik heb 
zelf niet méér nodig dan een krukje, dus dat laat ik in 
een brief achterwege, maar in een gesprek geef ik dat 
wel aan. Anders gaat een werkgever zelf beren op de 
weg bedenken, terwijl het eigenlijk wel meevalt. Daarbij 
selecteren bepaalde werknemers tegenwoordig juist op 
diversiteit en inclusie. Dus er zijn kansen genoeg. 

Je kan als klein mens alles worden wat je wilt … behalve 
professioneel basketballer 😉.
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''Het leven
  zit vol
  kansen.
  Pak ze!"



Willem Krieger
1952 - 2021

IN MEMORIAM



Op de geboortedag van Franse kunstenaar Marc Chagall (7 juli) is oud BVKM-lid 

Willem Krieger overleden. De oudere leden onder ons zullen hem wel kennen. Willem heeft 

de leeftijd van 69 jaar mogen bereiken en heeft in zijn actieve leven vele hobbels moeten 

nemen, om er zo goed en kwaad mogelijk inhoud aan te geven. Met enige regelmaat had hij 

het daar ook moeilijk mee, maar uitte dat niet zo. Het was vallen en opstaan.

DOOR GERARD HILHORST

In 1987 werd Willem lid van onze vereniging en al 
gauw voelde hij zich bij ons thuis. Maar het was 
voor hem ook confronterend om zijn evenbeeld 

te zien als mens die moest leven met een groeistoor-
nis. Door een goede lach en veel humor wuifde hij dat 
schijnbaar ver voor zich uit. Zijn lieve moeder maakte 
ook zorgen over hem hoe hij zich daarin hield en of hij 
zich goed daarin kon leiden. Dit uitte ze wel eens naar 
mij toe. 

Balans
Bij de vereniging leerde hij ook Lelynke kennen. Samen 
bouwden ze aan een nieuwe toekomst. Hij werd vader 
van twee zonen: Tim-Paul en Niels. Daar was hij enorm 
gelukkig mee. Maar het geluk samen delen vond hij 
moeilijk. Helaas ging zijn relatie uit en de balk die hij 
samen met haar droeg was niet meer in balans. Zijn 
balans zocht hij met enige regelmaat in een heerlijke 
niet te versmaden schuimkraag. Dat bracht hem het 
plezier en kon hij het een en ander vergeten en er ook 
een plek aan geven. Willem hield van gezelligheid en 
vooral van de tijd dat hij in het bestuur zat van onze 
vereniging. Hij was notulist/penningmeester/bestuurslid 
en organiseerde samen met mij vele BVKM-weekenden. 
Het organiseren daarvan deed hij met hart en ziel want 
hij vond het belangrijk dat de deelnemende leden het 
goed en gezellig hadden.

Een bijzondere anekdote
Bij een van de momenten dat ik samen met Willem een 
locatie zochten voor een BVKM-weekend, maakte ik na 
het zoeken van een locatie het volgende met hem mee. 
Samen met Willem trokken we er een heel weekend 
voor uit om een locatie te vinden. ’s Avonds gingen we 
overnachten in een hotel. Die keer deden we dat in de 
Drentse plaats Rolde. Daar kregen we ieder afzonderlijk 
een eigen kamer. We hadden samen met veel plezier. 
Aan Willem vroeg ik toen of hij mijn raam van mijn 
kamer wilde openen. Dat deed hij en het lukte, want het 

raam was te hoog voor ons. We moesten samen lachen 
hoe hij dit euvel geklaard had. Hij liet zich spontaan 
achterover vallen en we hoorden krak. We schrokken en 
we waren verbaasd wat er gebeurde. De middenbalk 
van mijn bed was doormidden…

Het verdriet van de eenzaamheid
Willem, misschien typeert dit moment wel hoe jij er wat 
van maakte in je leven. Het is daarom dat ik, naast een 
foto van jou tussen de bestuursleden van toendertijd, 
kies voor het schilderij 'De Eenzaamheid' van Marc 
Chagall. Het is in 1933 geschilderd en gaat over het 
verdriet van de eenzaamheid. Dit laat ook zien waar 
jij vaak mee geworsteld hebt. Misschien heb je dat ook 
ervaren in Woonzorgcentrum Maronia. 

Dag Willem, je hebt ons allen in stilte verlaten na een 
moeitevol leven. ¢
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Jij mag eruitzien zoals je wilt

Misschien zie ik niet goed of je een man of een vrouw bent

Ik kijk naar je en ik zie je

Wat kan mij het schelen wat je bent of wie je wilt zijn

Je kwam op mijn pad en ik keek naar je

Wonderlijk schepsel ben je

Net als ik

Ik mag ook zijn wie ik wil zijn

En jij mag naar mij kijken en denken wat je wilt

Maar wat kan jou het schelen wie ik wil zijn

Laat me

En ik laat jou

Jij ziet er niet uit zoals je zou willen

En ik zie je en kijk naar je

Je mag er zijn

Net als ik

Ik zie je kijken naar mij

Misschien denk je

Je ziet er niet uit

Dat mag je denken

Maar ik mag er zijn

Net als jij

Maar we komen elkaar eens tegen 

Op een van deze straten

En weet dan 

Ik zie jou

En je mag er zijn

En jij mag denken wat je wilt

Mooi mens

Ik heb een eerste indruk van jou

In mijn hoofd

Dat mag ik

En jij mag dat ook

Als je mij tegenkomt

Maar laat de gedachte die volgt

Er een zijn van 

Dat ik er ook mag zijn

Want misschien zie ik er niet uit 

Zoals ik eruit wou zien

En al helemaal niet zoals jij zou willen

Dat ik er uitzie

Ik zie dat jij mij ziet

En je mag zien wat jij ziet

Mag ik zijn wie ik nu ben

Misschien ben ik voor jou te donker

Of te dik

En jij te klein

Of hou je te veel 

Van een ander

Die ik niet ken

En dat mag jij

Mag ik dan denken wat ik denk?

Als ik je zie

Ik zie je wel

Maar ik kan niet zien 

Hoeveel pijn je hebt

Of hebt gehad

Mag jij denken wat je wilt?

Van mij?

Vreemdeling

Je bent niet wat ik had verwacht

Maar ergens diep

Voel ik toch wel

Jij bent net als ik

En ik hou van jou

Vreemdeling

Als ik je zie 

Op straat

Zie je mij 

En mag ik dan zijn

Wie ik ben

Jij mag eruitzien zoals je wilt
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Winnaar  
prijspuzzel 2
Er waren weer enthousiaste puzzelaars 
onder jullie die hun oplossing naar ons 
hebben opgestuurd.

De oplossing van de woordzoeker was:  
DE ZON OP JE SNOET MAAKT ALLES 
FIJN EN GOED

De winnaar van de puzzel is 
(tromgeroffel):

• Sytske Bosma

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

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

We willen iedereen dan ook aanmoedi-
gen om met de kleurplaat aan de slag te 
gaan. 

Delen
Wij zijn benieuwd naar de kunstwerken, 
dus het zou leuk zijn als jullie de kleur-
plaat met ons willen delen. Maak een 
foto van de ingekleurde kleurplaat en 
post deze op de Facebookpagina van de 
BVKM.

Wij wensen je veel succes!

Redactie de Vriendschap

Rebus

Sudoku

SPELLETJE

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





Algemene informatie
Bestuur

Regiocontactpersonen

ROOS RIJNBEEK

ANGELIQUE VAN PEPPEN

JUDITH DEN ENGELSMAN

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

ANNABEL DE BOER

ANGELA TER HEEGE INGRID SUVEE

mail communicatie@bvkm.nl

mail angpep.ap@gmail.com

mail sanjud@zeelandnet.nl

mail emmyvanhoogstraten@gmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

mail annabelreedijk@hotmail.com

mail aterheege@hotmail.com mail ingrid.suvee@home.nl

contactpersoon communicatie

Coördinator alle regio's & 
contactpersoon zuid-holland

zeeland

Noord-Holland

Limburg

utrecht & flevoland

gelderland & overijssel

STEPHANIE HENDRIKS
tel 06 144 234 42
mail bestuur@bvkm.nl

voorzitter

ELLEN BROUNS
mail secretaris@bvkm.nl

secretaris

JILIS OUDSHOORN
mail penningmeester@bvkm.nl

penningmeester

YVETTE PAMA

mail yvettepama@gmail.com

Drenthe, Friesland & 
Groningen

GERARD SMITS
mail bestuur@bvkm.nl

algemeen bestuurslid

noord-brabant

mailto:sanjud%40zeelandnet.nl?subject=
mailto:emmyvanhoogstraten%40gmail.com?subject=
mailto:annabelreedijk%40hotmail.com?subject=
mailto:ingrid.suvee%40home.nl?subject=


Commissies

Contact

CARLA KWANTES

ARDA HOEVE

ELISE VAN SCHÖLLARDA HOEVE

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.nlmail senioren@bvkm.nl

oudercommissie

informatie- & bestellijn administratie

Ieder(in) & vsop

turnervrouwen

sportcommissieseniorencommissie

Ereleden Lid van verdienste

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

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

JOLIENE STEURS
mail jongeren@bvkm.nl

contactpersoon jongeren

Colofon
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  Aan deze Vriendschap hebben bijgedragen

Sofie van der Meulen, Ingrid Suvee, Judith den 
Engelsman, Sportcommissie, Jeroen van Loon, Stavros 
(en zijn mama's), Ouderwerkgroep, Kier Kes, Werkgroep 
Participatie, Yvette Pama, Mayra Posthumus, Robert van 
Twillert, Gerard Hilhorst en Stephan Evenblij.  

  Kopij voor editie 4

Lever de kopij aan voor: 7 november 2021
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.




