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‘‘LATER GA IK BIJ DE BRANDWEER.’’

In deze editie:

LARS HEEFT EEN ZELDZAME OOGAANDOENING
Elzemiek van Berkel vertelt wat meer 
onderzoek voor haar zoontje betekent. p.3

HOUD DE LIJN VRIJ!

steunBartimeus.nl

19e jaargang, editie 1 - 2018

ONDERZOEK HELPT KINDEREN MET 
EEN ERNSTIGE OOGAANDOENING

Twee jaar geleden kwam een prachtige droom uit. 

Dankzij uw vele ruimhartige donaties kon de  

speciale kinderoogpoli ‘Diagnostisch Centrum  

Visuele Aandoeningen’ bij Bartiméus in Zeist haar 

deuren openen. Mies van Genderen is oogarts bij 

de kinderoogpoli. “Kinderen uit het hele land met 

zeldzame, ernstige problemen met het zien  

krijgen bij ons de hulp die ze zo hard nodig hebben.“

"Onze inspanningen voor deze kinderen zijn niet  

onopgemerkt gebleven. Inmiddels zijn we door 

het ministerie van VWS erkend als internationaal 

expertisecentrum. Daarnaast hebben we voor 

onze kindvriendelijke werkwijze als allereerste in 

Nederland het Smiley keurmerk ontvangen.  

Beide erkenningen zijn een kroon op ons werk.”

Leerstoel met aandachtsgebied kinderen

“Het succes motiveert ons om nog veel meer  

te bereiken. Op dit moment zijn veel oog aan

doeningen bij kinderen nog niet te genezen.  

Hoe mooi zou het zijn als we hier verbetering  

in kunnen brengen. We willen daarom heel graag 

met het Universitair Medisch Centrum Utrecht 

(UMCU) een bijzondere leerstoel instellen. Binnen 

deze leerstoel willen we onderzoek doen naar 

zeldzame oogheelkundige aandoeningen, met 

aandachtsgebied kinderen.” 

In de kinderoogpoli van Bartiméus kunnen 
kinderen met een ernstige, zeldzame oog-
heel kundige aandoening rekenen op de beste 
behandeling. Maar stilstand is achteruitgang. 
Daarom willen we behandelmethodes blijven 
verbeteren. Meer onderzoek is dan onmisbaar.
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‘‘Onderzoek 
maakt het verschil.‘‘
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Anouk van Bommel voert actie 
voor geleidelijnen zonder 
obstakels. 
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Lees verder op pag 2

Kirsty is bijna blind, maar  
heeft zo haar dromen voor 
later.



“Als we door samenwerking onze kennis weten  

te vergroten, kunnen we nog zoveel meer 

betekenen voor kinderen met een oogziekte. Bij het 

UMCU is bijvoorbeeld veel kennis over inwendige 

oogontstekingen aanwezig, terwijl wij veel weten 

over erfelijke oogaandoeningen. Vanuit deze 

gezamenlijke expertise kunnen we het verband 

tussen ontstekingen en erfelijke aandoeningen 

onderzoeken. Zo willen we voorkomen dat 

ontstekings reacties een erfelijke oogaandoening 

verergeren. Met als doel dat kinderen in de toekomst 

langer hun zicht zullen houden.”

Antwoord op vragen

“En zo zien we nog veel meer kansen voor onderzoek. 

Bijvoorbeeld als het gaat om psychische oorzaken van 

oogaandoeningen. Met onze kennis hierover lopen we 

voorop in Nederland, maar er zijn ook nog veel vragen 

waarop we tot nu toe geen antwoord hebben. Als we 

beter duidelijk krijgen hoe een traumatische ervaring 

leidt tot kijkproblemen, kunnen we sneller een 

diagnose stellen. Hiermee besparen we de kinderen 

allerlei belastende onderzoeken en kunnen we tijdig 

voor de juiste psychologische ondersteuning zorgen.”

Betere toekomst

“Onderzoek kan echt het verschil maken voor kinderen 

met een zeldzame oogaandoening, daar ben ik van 

overtuigd. We geven de kinderen er een fijner leven en 

een betere toekomst mee. Daarom ben ik heel blij dat 

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt het opzetten van 

de leerstoel financieel mogelijk wil maken.”

Helpt u mee? Laat uw hart spreken voor kinderen 

met een ingrijpende oogaandoening. Elke donatie 

is van harte welkom. U gift gaat naar projecten 

zoals het steunen van de bijzondere leerstoel. U 

kunt direct doneren via de bijgesloten acceptgiro 

of op steunBartimeus.nl. Hartelijk dank voor uw 

betrokkenheid!

Onze huisaanhuis collecte in oktober heeft € 171.052, opgebracht. Een prachtig bedrag dat we besteden 

aan belangrijke ontwikkelingen voor kinderen met een visuele beperking. Alle gevers en collectanten:  

heel hartelijk dank!

Opbrengst collecte 2017

 Bijzondere actie:

Zaterdag 3 maart kwamen vijftig blinde, 

slechtziende en ziende hardlopers in actie 

tijdens The Blind Run Stadshagen Zwolle. 

Samen liepen ze ruim € 2.700, bij elkaar, 

echt geweldig! Wij besteden dit prachtige 

bedrag aan sportfaciliteiten voor blinde 

kinderen

Bijzondere gift:

Mevrouw Roodhorst zet zich in voor onze 

collecte. Zij liet voor haar kleindochter een 

wiegje maken, waar de maker geen geld voor 

vroeg. Het uitgespaarde bedrag van  

€ 75, heeft mevrouw extra in haar collectebus 

gedaan. Daar kunnen wij weer kinderen met 

een visuele beperking blij mee maken!
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Elzemiek van Berkel is vol lof over de behandeling die haar zoontje Lars 
krijgt bij de kinderoogpoli van Bartiméus. “Maar we weten niet wat de 
toekomst brengt. Het zou geweldig zijn als meer onderzoek dat kan 
veranderen.”    

“WE WETEN NIET WAT DE TOEKOMST 
VOOR LARS BRENGT.”

Vrolijk jongetje

“Het zicht van Lars wordt nu verbeterd door 

contactlenzen. Hij blijft bij de kinderoogpoli onder 

controle, en we worden begeleid om het zicht dat 

hij heeft zo goed mogelijk te stimuleren. Maar we 

weten niet wat de toekomst brengt. Soms ben ik 

verrast over wat Lars nog wel ziet, en op andere 

momenten ben ik heel teleurgesteld over wat hij 

niet ziet. Gelukkig is Lars een ontzettend vrolijk 

jongetje; tot nu toe redt hij zich goed en zijn we 

trots op ons dappere mannetje.” 

Wereld van verschil

“Maar als meer onderzoek ervoor kan zorgen 

dat de erfelijke oogaandoening van Lars beter 

behandeld kan worden, dan maakt dat voor ons 

een wereld van verschil. De plannen van Bartiméus 

en het Universitair Medisch Centrum Utrecht voor 

het instellen van de bijzondere leerstoel* juich ik

dan ook van harte toe.”

*Meer over de leerstoel leest u op pagina 1 en 2.

“Gelukkig is Lars een 

vrolijk jongetje.”

“Toen mijn zoontje Lars twee maanden oud was, 

viel het mijn man en mij op dat zijn ogen erg druk 

op en neer bewogen. We lieten het nakijken bij 

het consultatiebureau, de huisarts en een oogarts 

in het ziekenhuis, maar men kon ons niet vertellen 

wat er aan de hand was.”

Genetische aandoening

“Gelukkig verwees de oogarts ons door naar 

de kinderoogpoli van Bartiméus in Zeist. Na 

diverse onderzoeken en metingen kregen we het 

verlossende antwoord: Lars heeft een zeldzame 

genetische oogaandoening, waardoor zijn gele 

vlek minder diep is.“

Veel geduld

“Vanaf dag één zijn we heel goed geholpen bij 

de kinderoogpoli. De medewerkers hebben veel 

geduld met kinderen en nemen de tijd voor je. 

Ik vind het ook heel bijzonder wat ze al kunnen 

meten bij een kindje van twee maanden.”
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ONZE PROJECTEN

Wat willen we gaan doen?

In het Henriëtte van Heemstra Huis bij Bartiméus in Ermelo wonen 

kwetsbare ouderen met een visuele beperking. Het huidige gebouw is 

verouderd en sluit niet meer aan bij de toegenomen zorgvraag van de 

bewoners. Gelukkig komt de vervangende nieuwbouw dit jaar gereed. Hier 

kunnen de bewoners de specifieke zorg ontvangen die ze zo hard nodig hebben. Daar hoort ook het bieden 

van een fijn thuis bij. Een thuis waar de bewoners zich geborgen voelen en samen met anderen activiteiten 

kunnen doen, zowel binnen als buitens huis.  

Het zorgteam van het Henriëtte van Heemstra Huis wil dan ook graag de bestaande belevings en beweeg

tuin ‘meenemen’ naar het nieuwe wooncomplex. Daarnaast is het een grote wens om ook binnen een 

belevingsruimte in te richten. Tot slot is er een plan om de buitengevel te voorzien van een kunstwerk in 

reliëf dat voor de bewoners een duidelijk, voelbaar herkenningspunt vormt. 

Doelbedrag € 50.000,-. Helpt u mee? Uw gift gaat naar deze en andere projecten voor kwetsbare ouderen 

met een visuele beperking. Doneer direct via bijgesloten acceptgiro of op steunBartimeus.nl

Een fijn thuis

Kinderen ontwikkelen zich beter als ouders en kind goed kunnen 

reageren op elkaars emoties. Helaas is dit bij kinderen met een visuele 

beperking vaak een probleem. Studenten van de TU Eindhoven 

zijn samen met professionals van Bartiméus aan de slag gegaan 

om speelgoed te ontwikkelen dat de band tussen ouders en kind versterkt. Met 

als resultaat een interactieve speelmat, huisje en kat. Studente Veerle van Wijlen: “Ons speelgoed werkt 

met geluiden, texturen en lichteffecten. Dat prikkelt de zintuigen van een kind dat niet goed ziet. Het 

kindje verzint spontaan een spel en de ouder doet mee. Samen spelen zorgt vervolgens voor een betere 

gehechtheid tussen ouder en kind. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel lol de kindjes met dit 

speelgoed hebben.”

De komende tijd wordt één stuk speelgoed uitgekozen. Dit wordt vervolgens als prototype getest bij twaalf 

gezinnen. Daarna wordt het uitgewerkt tot een product dat te koop zal zijn. 

Wat zijn we aan het doen?

Hartverwarmend speelgoed
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Wilt u ons werk structureel steunen en tegelijk profiteren van belastingaftrek? Overweegt u dan eens een 

overeenkomst periodieke schenking. U regelt het nu eenvoudig online via steunBartimeus.nl.  

Of neem contact op met Marianne Koppenol, mkoppenol@steunbartimeus.nl of (030) 693 50 42.

Een periodieke schenking regelt u nu online

Televisie kijken als je blind of slechtziend bent? Het kan met 

audiodescriptie. Maar dan moet deze techniek wél beschikbaar zijn. 

Daarom hebben wij op 23 januari in Den Haag onze petitie voor meer 

audiodescriptie bij tvprogramma’s aangeboden. Ockje Tellegen, 

voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nam 

de petitie in ontvangst uit handen van onze directeur Joeke van der Mei. 

De petitie is door bijna 17.000 mensen ondertekend, waaronder CDA

partijleider Sybrand Buma. Alle ondertekenaars: heel hartelijk dank!

Ondertussen krijgt ons initiatief steeds meer steun vanuit de Tweede Kamer. Er zijn twee moties 

ingediend, onder andere door Kees van der Staaij (SGP). Daarnaast zijn er Kamervragen gesteld over 

de invoering van meer audiodescriptie door Lisa Westerveld (GroenLinks). En het is goed nieuws dat de 

NPO begin maart heeft laten weten ook in 2018 door te gaan met audiodescriptie. Weliswaar bij een 

beperkt aantal programma’s, maar elke stap is er een!

Wat hebben we gedaan?

Wanneer een bewoner van Bartiméus in Doorn is overleden, biedt  

De Hagehof troost aan nabestaanden, begeleiders en medebewoners. 

Kunstenares Linda Verkaaik ontwikkelde het monument in overleg met 

bewoners Gerrit en Neeltje. “Na onze gesprekken kwam ik tot de 

slotsom dat De Hagehof vooral een basis moet zijn,” vertelt Linda. “Een 

kunstwerk waar iedere bezoeker zelf vorm, kleur, geur en geluid aan    kan 

geven. Om zo naar eigen behoefte stil te kunnen staan bij 

herinneringen. Want, zoals Gerrit het zo treffend benoemde: 

het stopt niet bij verdriet.” 

Het Dr. C.J. Vaillant Fonds, Stichting SPZ en Stichting Stimuleringsfonds Rouw hebben het 

monument mede mogelijk gemaakt.

Herinneringsmonument

Petitie aangeboden in Den Haag
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“Kirsty heeft aniridie, een erfelijke oogaandoening 

aan de irissen,” vertelt Kamran. “Mijn moeder en 

ik hebben het ook. Kirsty is aan een oog blind en 

met het andere ziet ze maar tien procent. Ze is dol 

op autorijden en de kleur rood, één van de weinige 

kleuren die ze nog goed kan onderscheiden. Ze 

droomt er daarom van om bij de brandweer te 

werken, zodat ze in een rode auto kan rijden. Een 

andere droom is profvoetballer worden.”

Kinderdromen

“Of haar kinderdromen haalbaar zijn? De 

vooroordelen van andere mensen en allerlei 

praktische problemen kunnen het moeilijk maken. 

Daar maak ik me soms zorgen over. Maar ik sta 

positief in het leven. Bij de brandweer werken 

bijvoorbeeld op dit moment al mensen met een 

visuele beperking in administratieve en ICTfuncties. 

Dus wie weet welke mogelijkheden Kirsty straks 

heeft. Ze doet het zo goed, ze laat zich door haar 

visuele beperking niet op de kop zitten.”

Zelfvertrouwen

“Kirsty gaat in de buurt naar school en krijgt 

ambulante begeleiding door Bartiméus. Samen 

werken we aan het versterken van haar zelf

vertrouwen en een positief zelfbeeld. Ze is mondig 

en ondernemend, ze stapt gemakkelijk op andere 

kinderen af. Op school kan ze goed meedoen via 

haar eigen computerscherm waar ze dicht op kan 

zitten.”

Extra ondersteuning

“Wij worden als gezin geweldig begeleid door de 

betrokken medewerkers van Bartiméus. Zij kunnen 

belangrijke extra ondersteuning mogelijk maken 

dankzij de financiële bijdrage van Vereniging 

Bartiméus Sonneheerdt. De betrokkenheid van 

donateurs vind ik hart verwarmend.”

Kirsty Lips (4) heeft zo haar dromen voor later. Ze wil bij de brandweer werken of 
profvoetballer worden. “Ze is bijna blind, dus ik maak me soms zorgen over haar 
toekomst,” erkent haar vader Kamran Lips.

“ KIRSTY IS BIJNA BLIND, MAAR 
LAAT ZICH DAARDOOR NIET OP DE 
KOP ZITTEN.”

 “Later ga ik bij de

 brandweer.”

Kirsty is samen met Yara, Maarten en Jan

Paul het gezicht van onze nieuwe  campagne 

om aandacht te vragen voor blind of 

 slechtziend zijn. Deze kanjers dragen uit dat 

kinderen met een visuele beperking net zo goed toekomstdromen hebben, al zullen zij een stap harder 

moeten lopen om hun dromen waar te maken. Maar dat kunnen we sámen voor elkaar krijgen. Lees ook 

de verhalen van Maarten, JanPaul en Yara op steunBartimeus.nl/toekomstdromen.

Onze kanjers
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Anouk is projectcoördinator bij Bartiméus 

Sonneheerdt. Op dit moment werkt ze aan het 

project ‘Houd de lijn vrij!’. “Geleidelijnen zijn de 

witte, ribbelvormige lijnen op straat die mensen  

met een visuele beperking met hun stok kunnen 

volgen,” legt Anouk uit. “Dit brengt ons veilig en 

zelfstandig van een station, tramhalte of bushalte 

naar een publieke voorziening, zoals een 

gemeentehuis of ziekenhuis.”

Verrassingen  

“Ik woon in Utrecht en als ik met de trein naar mijn 

werk in Zeist reis, kom ik elke dag weer nieuwe 

verrassingen tegen op de geleidelijnen. Buiten het 

station zetten mensen hun fiets erop of fietsen er 

gewoon overheen. In het station staan reizigers  

met koffers en tassen op de geleidelijnen. Maar  

het is geen onwil van mensen, ze weten vaak 

gewoon niet waar de lijnen voor dienen. Als ik 

tegen ze aan loop met mijn stok of vraag of ze  

aan de kant willen gaan, dan doen ze dat meteen  

en bieden hun excuses aan.”

Stickertegels 

“Daarom komen we in de week van 9 tot en met 

16 april met de campagne ‘Houd de lijn vrij!’, samen 

met vier andere belangenorganisaties, de NS en  

Pro Rail. We gaan stickertegels plakken naast de 

geleidelijnen rondom en in de stations Amsterdam 

CS, Utrecht CS en Den Haag CS. Daarnaast gaan we 

flyers uitdelen én proberen zoveel mogelijk media

aandacht te krijgen.”

Ziende mensen attenderen

“De routegeleiding in stations is prima. Daar is de 

afgelopen jaren door Pro Rail en de Oogvereniging 

hard aan gewerkt. Er is onder andere maar liefst  

90 km aan geleidelijnen aangelegd. Maar nu moeten 

we ziende mensen op de lijnen attenderen, zodat  

ze goed vrij gehouden worden.”

Fietsen, koffers, reclameborden, mensen zetten van alles op de 
geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. Anouk van Bommel is zelf 
blind en kan er over meepraten. Zij maakt zich er dan ook sterk voor dat 
elke geleidelijn vanzelfsprekend vrij gehouden wordt.

“ MENSEN WETEN VAAK NIET WAAR 
GELEIDELIJNEN VOOR DIENEN.”

Van 9 t/m 16 april: campagneweek Houd de lijn vrij!
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COLOFON: Bartiméus Sonneheerdt legt uw gegevens vast ter uitvoering van het donateurschap. Daarmee kunnen we u in de toekomst informeren  
over voor u relevante ontwikkelingen en activiteiten bij ons of andere organisaties. Als u geen prijs op deze informatie stelt, kunt u dit bij ons melden. 
info@steunbartimeus.nl – steunBartimeus.nl – Utrechtseweg 82a – Postbus 999 – 3700 AZ Zeist – tel (030) 693 50 50 – IBAN: NL94 INGB 0004 0040 40

Wilt u de tekst van deze nieuwsbrief 
in grootletter lezen? 
Laat het ons weten via (030) 693 50 50 
of info@steunbartimeus.nl. Dan sturen 
wij u de tekst als Word bestand toe, of 
uitgeprint op een letterformaat van 
uw keuze.

Marianne Koppenol van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt: 

”Nalatenschappen zijn enorm belangrijk voor ons werk. Door 

deze bijzondere vorm van geven kunnen wij niet alleen nu, 

maar óók in de toekomst veel betekenen voor mensen die 

blind of slechtziend zijn. We kunnen er bijvoorbeeld kansrijk 

onderzoek* naar ingrijpende, zeldzame oogaandoeningen  

bij kinderen mee mogelijk maken. Daarmee bereiken we 

wellicht dat deze kinderen langer hun zicht behouden. Een 

prachtige gedachte, toch?”

Nieuwe brochure

“Denkt u ook na over uw nalatenschap, en wilt u meer weten 

over nalaten aan Vereniging Bartiméus Sonneheerdt? In onze 

nieuwe brochure leest u meer over ons werk, wat wij met 

nalatenschappen mogelijk maken en hoe u een nalatenschap 

regelt. U kunt ook informatie over nalaten terugvinden op 

onze website. En heeft u nog vragen, neemt u dan gerust 

contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.”

U vraagt de brochure aan bij Marianne Koppenol,  

(030) 693 50 42 of mkoppenol@steunbartimeus.nl.  

Zoekt u liever online informatie op? Kijk dan op 

steunBartimeus.nl/nalaten. Natuurlijk kunt u ook 

persoonlijk contact opnemen met Marianne.

*Meer over dit onderzoek leest u op pagina 1 en 2.

Steeds meer mensen overwegen om na te laten aan  
een goed doel, om zo hun betrokkenheid te laten  
voort leven. Wij krijgen er regelmatig vragen over  
die wij graag beantwoorden.

WILT U MEER 
WETEN OVER 
NALATEN? VRAAG 
ONZE BROCHURE 
AAN!

COLUMN
Marrit Postma (26) 
is slechtziend en 
tekstschrijfster. 
Benieuwd wat ze 
schrijft? Kijk op 
woordprikkels.nl

SPANNEND
Er zijn soms van die dingen die echt  

spannend kunnen zijn. Ik ken blinden en 

slechtzienden die het heel spannend vinden 

om met het openbaar vervoer te reizen of 

om hulp te vragen. Soms vinden ze het zelfs 

zo spannend dat ze de deur niet uit komen.

Zelf vind ik het spannend om ergens heen 

te gaan waar ik veel vreemde mensen 

ontmoet. Toch vind ik het ook heel leuk 

om nieuwe mensen te leren kennen en 

als zzp’er ga ik dan ook regelmatig naar 

netwerk bijeenkomsten. Eerst moet ik de 

weg naar de locatie weten te vinden, dan 

kijken mensen eerst naar mijn stok en  

stellen daar vragen over (terwijl ik liever 

over mezelf en mijn bedrijf praat) en heel 

vaak herken ik mensen niet, terwijl zij 

mij wel herkennen en een heel gesprek 

 beginnen en ik vaak pas na een aantal 

 minuten weet wie er tegenover mij staat.

Gelukkig zijn er altijd mensen die graag 

 helpen. Vaak kan ik een lift krijgen of 

loopt er iemand mee naar de bushalte. 

 Uiteindelijk heb ik vaak hele leuke gesprek-

ken die niet over mijn slechtziendheid gaan 

en zo blijkt maar weer dat het helemaal 

niet zo spannend is als ik had gedacht.

Afschrijving incasso’s
Uw automatische incasso schrijven we af rond 

de laatste week van de maand(en) die we met u 

hebben afgesproken. 

Meer informatie: steunBartimeus.nl/incasso.


