
Ja, wij willen graag het goede doel van de Insurance Cycle 

tour worden! 

 

Wie zijn wij 

Wij zijn het Revalidatiefonds. Op 20 mei 1960 werd het Revalidatiefonds opgericht 'ter bevordering 

van de revalidatie van lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten'. Revalideren stond destijds nog in de 

kinderschoenen. Het Revalidatiefonds staat inmiddels voor mensen met een lichamelijke of 

meervoudige beperking, ongeacht aard of oorzaak, die hulp of ondersteuning nodig hebben bij hun 

dagelijks leven. Het gaat om mensen die door een ongeluk, ziekte of door aangeboren letsel primair 

een lichamelijke beperking hebben.  

Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben één of meerdere handicaps. Ze zijn doof, blind, 

slechthorend, slechtziend of hebben een fysieke beperking. En al deze mensen hebben één ding 

gemeen: ze willen zo zelfstandig mogelijk leven en meedoen in de samenleving. 

Wij vinden dat een handicap geen beperking hoeft te zijn om je leven te leiden zoals jij wilt. Met de 

juiste steun, begeleiding of aanpassingen kan iedereen meedoen. Daarom ondersteunen wij 

projecten door heel Nederland die de zelfstandigheid en participatie van mensen met een 

lichamelijke beperking vergroot en/of een bijdrage leveren aan innovatieve revalidatietechnieken. 

Kijk op www.revalidatiefonds.nl voor meer informatie. 

Het Revalidatiefonds werkt samen met Fonds verstandelijk gehandicapten. Dit fonds is gestart in 

1959 als Stichting Federatie Sociaal Pedagogische Zorg voor zwakzinnigen. Deze stichting kwam voort 

uit ouderverenigingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het fonds zet zich in voor een 

kleine 150.000 mensen met een verstandelijke beperking in Nederland voor wie participeren lang 

niet altijd vanzelfsprekend is. Kijk op www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl voor meer informatie. 

De fondsen vallen sinds 1 juni 2011 onder de overkoepelende stichting Meedoen Mogelijk Maken . 

Deze stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is ook in het bezit van 

het CBF-keur voor goede doelen. Het keurmerk geeft aan dat de stichting, en de fondsen die deel 

uitmaken van de stichting, een goede bedrijfsvoering hebben en dat de stichting transparant is in 

haar financiële beleid. Zodat de gever weet dat het geld optimaal wordt besteed aan de doelstelling 

van de stichting. 

Een missie, een doel  

2018 wordt een bijzonder jaar. Al jaren zien we dat de doelgroepen van zowel het Revalidatiefonds 

als Fonds verstandelijk gehandicapten gelijksoortige problemen hebben als het gaat om 

eenzaamheid, participatie, mantelzorg, zelfredzaamheid en eigen regie. Daarnaast vergt het 

ondersteunen van twee goede doelen vanuit het hoofdkantoor veel ‘dubbel’ werk. Besloten is dan 

ook om in het tweede kwartaal van 2018 beide fondsen tot één fonds te maken met als missie: 

Mensen met een beperking en hun naasten sterker maken om volwaardig mee te kunnen doen. 

We stellen graag 2 projecten voor waarvoor een bijdrage vanuit de Insurance Cycle Tour zeer gewenst 
is. De keuze voor één van de projecten zal ons daarnaast ook helpen bekendheid te geven aan het 
nieuwe fonds. 
 

http://www.revalidatiefonds.nl/
http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/


Het gekozen Project : Gebaar van Waardering / verwenbox  

Door dit project willen we zoveel mogelijk ouders die zorgen voor een kind met een beperking 

verrassen met een Gebaar van Waardering in de vorm van een verwenbox en ze hiermee een hart 

onder de riem steken. Met iedere € 45,00 die gedoneerd wordt, kan een verwenbox weggegeven 

worden. 

Er zijn in Nederland ruim 2 miljoen mensen met een of meerdere handicaps. Hiervan heeft een kleine 

150.000  een verstandelijke beperking. Velen wonen thuis, maar er zijn er ook die in een instelling of 

in een woongroep wonen, waar ze verzorgd of begeleid worden. Er zijn in Nederland ca. 6500 

kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Dit zijn kinderen die hun hele leven lang 

intensieve zorg nodig hebben, dag en nacht. Het zijn veelal de ouders die deze zorg thuis doen. Ze 

zijn dag en nacht bezig met de zorg voor hun gehandicapte kind. Vaak onzichtbaar voor 

buitenstaanders. Dat doen ze met liefde, maar het wordt ze soms teveel. Tekorten in de 

gezondheidszorg en een kleiner persoonsgebonden budget maakt het nog lastiger (bekijk video).  

Of de kinderen nou thuis wonen of niet; mensen met een handicap steunen bijna allemaal op hun 

ouders. Ouders geven aan - ook wanneer hun kind volwassen is - veel zorgen te hebben over hun 

kind. Die zorg die blijft. Vaak 24 uur per dag, 7 dagen per week. En ook voor broers en zussen is het 

lastig om op te groeien in een gezin met een zorgintensief kind. 

Het leven in een gezin met een gehandicapt kind is zwaar. Dat blijkt wel uit de volgende cijfers: 

- 78% van de ouders gaat minder werken 

- 60% van de ouders krijgt zelfs een burn-out  

- Ook ontstaan er vaak relatieproblemen (60%) en opvoedingsproblemen (44%) 

- Ruim de helft van de ouders geeft aan dat de andere kinderen in het gezin onvoldoende 

aandacht krijgen als gevolg van de zorg voor het gehandicapte kind  

Om de ouders van deze gezinnen een hart onder de riem te steken zijn we in 2017 een actie gestart. 

Er is aan 500 gezinnen een Gebaar van Waardering gegeven. Een Gebaar van Waardering is een fijne 

verwenbox voor het hele gezin. Er zit van alles in: veel lekkers, zoals heerlijke koekjes van de 

Koekfabriek (gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking). Maar ook thee, chocolade, 

beautyproducten, een superschattige knuffel, tijdschriften etc.  

Iedereen kon via ons een Gebaar van Waardering uitdelen aan gezinnen die het goed kunnen 

gebruiken. Hier hebben we mooie berichten op ontvangen:  

‘Linda, wauw! Wat een ontzettend mooi cadeau! Vol met hele leuke mooie spullen. Echt vol liefde 

ingepakt. Ik ben er ontzettend geraakt en geroerd door. ONTZETTEND bedankt!’ 

‘Ik was zeer verrast! De verwenbox is erg leuk maar ik ben nog meer geraakt dat iemand uit zo’n 

onverwachte hoek aan ons denkt en ons aandraagt. Dat doet me wel wat!!! Dankjewel, erg lief van 

je. Het is een beetje dubbel. We vinden het normaal dat je dit allemaal doet, onze zoon vroeg er n.l. 

niet om om ziek te worden, aan de andere kant: het is soms topsport om alle ballen in de lucht te 

houden. Het is dan bijzonder om te ervaren dat mensen aan je denken.’ 

Graag willen we veel meer ouders die zorgen voor een kind met een beperking verrassen met een 

verwenbox en ze hiermee een hart onder de riem steken. De kosten per verwenbox bedroegen             

€ 45,00. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

https://www.youtube.com/watch?v=txlNX_zEJyQ&feature=youtu.be


 

 KOSTEN PER VERWENBOX OPMERKINGEN 

INHOUD € 31,00  Een aantal producten hebben we 

100% gesponsord gekregen, en een 

aantal producten konden we tegen 

een gereduceerd tarief inkopen.  

HANDELING € 7,00 Kartonnen verwenbox, productie 

sleeve, vloeipapier, inpakken door 

sociaal werkvoorzieningsbedrijf 

VERZENDING € 7,00  

 

INHOUD huidige verwenbox = set van 2 kopjes, douchegel, knuffel, zakje complimentjes, zakje 

koekjes, 2 tijdschriften, nivea deodorant, pathé thuisbioscoop voucher, verkade chocolaatjes, Dopper 

waterfles, Yogi thee, gevulde snoeppot  

Hoe mooi is het wanneer we volgend jaar door de Insurance Cycle Tour verwenboxen kunnen 

verspreiden onder gezinnen die dit steuntje in de rug ook heel goed kunnen gebruiken! Wanneer 

hiervoor gekozen wordt dan kunnen we wellicht samen kijken naar de inhoud en het uitdelen van de 

verwenboxen. 

 


