
  

 
  
  

 

 
 

Waar staat het 
Gehandicapte Kind voor?

Wat belooft het Gehandicapte 
Kind concreet te doen 
in 2020-2021

De SamenSpeelBelofte vanDe SamenSpeelBelofte van   
het Gehandicapte Kindhet Gehandicapte Kind 
Wat gaat het Gehandicapte Kind doen om de 
samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten? 

Waar staat het 
Gehandicapte Kind voor? 

Geen kind zonder vriendjes – dat is waar we ons 
dagelijks keihard voor inzetten. Al sinds 1950 
steunen we projecten op het gebied van spelen, 
leren en sporten voor kinderen met een handicap. 

Doel  het zelfvertrouwen van gehandicapte 
kinderen versterken, en bijdragen aan een 
positieve beeldvorming. Voor kinderen met alle 
soorten handicaps in heel Nederland. 

Wat belooft het Gehandicapte 
Kind concreet te doen 
in 2020-2021 

Het Gehandicapte Kind realiseert samen 
met lokale initiatieven, tot eind 2021 mini
maal 100 nieuwe samenspeelplekken. 

Dit aantal is nodig voor het bereiken van 
ons einddoel: iedere gemeente heeft eind 
2024 minimaal één samenspeelplek. 

Het Gehandicapte Kind zal hiervoor 
samenwerken met Jantje Beton en de 
andere initiatiefnemers van het 
SamenSpeelAkkoord. 



Hoe gaat het Gehandicapte Kind Hoe gaat het Gehandicapte Kind 
kinderen betrekken?kinderen betrekken? 

Het Gehandicapte Kind heeft een Kinderraad die 3 tot 4 keer 

per jaar samen komt. Hierin worden nieuwe plannen besproken.  

De mening van de Kinderraad weegt zwaar in onze afwegingen.  

ContactgegevensContactgegevens 

Anouk Boslooper 
Programmacoördinator Samen Spelen 

aboslooper@nsgk.nl 

020 67 91 200 

www.nsgk.nl 

www.samenspeelakkoord.nl 

www.samenspeelakkoord.nl
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