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Golfevenement ten bate van Wheels2Sport een mooi succes 

Donderdag 23 juni hebben 20 bedrijven fanatiek gegolfd bij het Rijk van Nunspeet voor het goede doel. Er is een 
prachtig bedrag van ruim € 12.000 bij elkaar gespeeld voor Wheels2sport dat ten goede komt aan zogenaamde 
paragolfers, een speciale rolstoel met een ‘sta-op’ functie.  

De eerste paragolfer is tijdens het evenement al in ontvangst genomen door voorzitter van Wheels2Sport 
Monique Kalkman van Welzorg en er volgen er nog 2 binnekort. Zij is zelf meervoudig wereld- en paralympisch 
kampioene: “Sport is onderdeel van de samenleving waar we allemaal aan mee willen doen. De noodzaak van 
aangepast materiaal voor sportbeoefening door mensen met een beperking kan drempelverhogend werken. 
Dankzij Wheels2Sport krijgt een sporter direct de mogelijkheid om een speciale rolstoel, zoals bijvoorbeeld de 
paragolfer, uit te proberen bij het sporten.’   

Fonds Gehandicaptensport stelt jaarlijks subsidies beschikbaar zodat mensen met een handicap worden aangemoedigd 
om te gaan en om te blijven sporten. Er is voor deze groep extra begeleiding en aangepast materiaal nodig en dat kost 
geld. Dankzij diverse initiatieven zoals het Bedrijvengolftoernooi kunnen nog meer mensen met een handicap sporten.  
 
Tijdens het sportieve evenement in Nunspeet heeft Fonds Gehandicaptensport met veel trots Monique Kalkman 
geïntroduceerd als nieuwe ambassadeur van het Fonds. Haar woorden spreken voor zich:  
‘ Mensen met een beperking sporten te weinig in verhouding tot mensen zonder een beperking. En voor diegenen die wel 
willen sporten zijn er vaak allerlei belemmeringen voordat ze  überhaupt kunnen starten. Denk aan vervoer, begeleiding of 
hulpmiddelen. Ik ondersteun het Fonds Gehandicaptensport van harte en zal mijn steentje bijdragen om meer mensen 
met een beperking aan het sporten te krijgen omdat ik uit ervaring weet dat sport je ongelofelijk veel fysieke en mentale 
kracht kan geven.’ 
 
 ‘Sporten moet. Sporten houdt gezond en maakt fit. Dat geldt nog sterker voor mensen met een handicap. Zij kunnen door 
hun sport beter omgaan met ongemakken en barrières in het dagelijks leven. Het is fantastisch dat Fonds 
Gehandicaptensport met de opbrengst van het golftoernooi van vandaag weer een stap voorwaarts kan maken. Ik wil dan 
ook Het Rijk van Nunspeet en de deelnemende bedrijven enorm bedanken voor hun sportieve bijdrage. ‘ aldus Nike Boor, 
directeur Fonds Gehandicaptensport. 
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Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over Fonds Gehandicaptensport kunt u contact opnemen met Erica van Ommen via 030 659 7320. Voor meer informatie over het 
Bedrijvengolftoernooi en Wheels2sport neemt u contact op met Nike Boor via 030 659 7320 
 
Beeld/fotomateriaal en onderschrift  
Monique Kalkman en Nike Boor  zijn blij met de geweldige opbrengst van het golftoernooi. 

is te gebruiken onder vermelding van  fotograaf Marc Perquin                                   
 

Links: 
www.fondsgehandicaptensport.nl 
www.wheels2sport.nl 
 


