
  
     

   

  
 

Wat gaat 

De  SamenSpeelBelofte van 
het Oogfonds 

het Oogfonds 
doen om de samenspeelkansen van 
alle kinderen te vergroten? 

Waar staat 
het Oogfonds 
voor? 

Onze droom is oogaandoeningen en 
vermijdbare blindheid en slechtziendheid te  
voorkomen en te bestrijden. Ook strijden wij 
voor een beter perspectief voor mensen met 
een visuele beperking in de samenleving.  
 
Dit begint al in de vroege jeugd. Wanneer 
kinderen met een oogaandoening leren dat zij  
erbij horen, zullen zij als volwassene beter 
aansluiting vinden in de maatschappij.  
Daarnaast gaat er een belangrijke preventieve  
werking uit van buitenspelen. Minimaal twee uur 
per dag buiten draagt bij aan de gezondheid  
van de ogen.  



  

    

 

  

 

            
         

          
 

            
            

             
            

              
         

              
  

 

   
      

     
    

 
      

   
     
    

  

Wat belooft 
het Oogfonds 
concreet te doen in 2020-21? 

Wij blijven initiatieven die de weerbaarheid van blinde en slechtziende kinderen vergroten, ondersteunen. 
Zo hebben wij in het verleden samen met Landal GreenParcs gezorgd voor een volledig toegankelijk 
vakantiehuisje, zodat het hele gezin onbezorgd kan genieten van een welverdiende vakantie. 

De komende jaren ligt onze focus op de basisscholen van Nederland. Enerzijds gaan wij voorlichting 
geven over de preventieve werking van buitenlicht en hoe kinderogen gezond kunnen blijven. Anderzijds 
gaan wij scholen bewust maken van obstakels op het schoolplein en obstakels tijdens de gymles. Maar 
vooral hoe zij deze speelmomenten inclusief kunnen maken en kinderen met een visuele beperking 
volledig mee kunnen laten spelen op het plein en tijdens de gymlessen. Denk aan ballen met bellen 
(rinkelbalspel), of hardlopen met een maatje. Ook financieren wij projecten waarbij bordspellen 
toegankelijk worden gemaakt voor kinderen met een visuele beperking, zodat zij dit met het hele gezin 
kunnen spelen. 

Hoe gaat 
het Oogfonds 
daarbij kinderen betrekken? 

Op basisscholen zijn kinderen volledig 
betrokken en vragen wij hen rechtstreeks om 

daarbuiten. 

hun visueel beperkte broertje/ 
mee te 

heel leuk nieuw evenement. 

mee te denken hoe zij hun klasgenootje(s) 
kunnen betrekken op school en 

Daarnaast roepen wij kinderen op in actie te 
komen voor 
zusje of vriendje/vriendinnetje door 
doen aan een 

Oogfonds 

Petra de Wal 

Manager Projecten 

p.dewal@oogfonds.nl 

030-2545711 

www.oogfonds.nl 

www.samenspeelakkoord.nl 
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