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Gebaar van waardering
Deze zomer hebben donateurs van het Fonds verstandelijk gehandicapten verwenboxen gedoneerd 
als gebaar van waardering (zie www.gebaarvanwaardering.nl). Het Fonds vindt dat ouders die zorgen 
voor een kind met een beperking een extraatje verdienen. Voor buitenstaanders is het moeilijk een 
beeld te hebben bij de last die op de schouders van deze mantelzorgers rust.
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Sommige donateurs van het Fonds verstandelijk gehandicapten 

hebben een specifiek gezin opgegeven. Anderen hebben alleen een 

donatie gedaan. Namens deze laatste groep mocht KansPlus van 

het Fonds verstandelijk gehandicapten ook een aantal verwenboxen 

uitdelen aan haar leden. De meeste dozen zijn per post verstuurd. Een 

aantal dozen is persoonlijk door medewerkers van KansPlus uitgereikt. 

Over nagedacht

Een van de boxen is naar de familie Schrier gegaan. Zij zijn al vele 

jaren lid van KansPlus en zorgen al meer dan 27 jaar voor hun 

jongste dochter. Jitte heeft ernstig meervoudige beperkingen en is 

volledig afhankelijk van de mensen om haar heen. 

De familie Schrier is blij verrast met de verwenbox. “Hier is over 

nagedacht”, zei moeder Jopie toen ze de thuisbioscoopbon zag. Het 

is immers niet vanzelfsprekend zomaar naar de bioscoop te kunnen 

gaan als je zorgt voor een kind met een bepeking.

Geef een gebaar van waardering

Fonds verstandelijk gehandicapten wil dit najaar 1000 ouders van 

kinderen met een beperking verrassen met een verwenbox vol leuke 

cadeaus. Wilt u ook een gebaar uitdelen aan iemand? Ga naar  

www.gebaarvanwaardering.nl.

Omdat de moeder van Dorien een kanjer is

Dorien Ederveen en haar moeder kijken verwachtingsvol naar 

de verwenbox, die hun wordt aangeboden door KansPlus. 

Dorien leest de tekst op de kaart voor aan haar moeder. Op de 

kaart staat onder andere dat haar moeder een kanjer is. En dat 

het niet meevalt wat zij allemaal meemaakt. Mama pinkt een 

traantje weg…

Dorien pakt alles uit en zegt resoluut: “Dit is voor mij ma, daar 

doe jij toch niets mee. De hartjes kunnen we samen opeten met 

Kerst of Sinterklaas. De koekjes kan ik wel meenemen naar 

mijn nieuwe kamer en de knuffel  leg ik in mijn bed. Dat geeft 

mij wat rust als ik aan mijn nieuwe kamer moet wennen.”

Moeder glimlacht tevreden en krijgt ook nog een  bloemetje… 

Helemaal voor haarzelf! 

Dorien: “Mijn vader is overleden, maar hij staat met ons op de 

foto. Zo is hij er toch ook een beetje bij.”


