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Jouw betrokkenheid 
in 2021 had impact 
Het raakt ons als mensen met een (visuele) beperking minder mogelijkheden hebben. 
Want iedereen is waardevol en heeft recht op medische zorg en onderwijs. En daar 
droeg jij aan bij. Daarom delen we graag een greep uit onze mooiste resultaten met je.  

Every Life Matters 
creëert toegang tot  
medische zorg voor  

7.000 mensen met een  
beperking waarvan  

3.200 kinderen. 
SeeYou in 2022?  
Voorkom oogziekte bij 8.460 
kinderen en doneer! Kijk op  
www.seeyoufoundation.nl/
doneren of scan de QR-code

Bedankt!
Alle 7443 donateurs, 
1138 nieuwe gevers, 
180 kerken en 49 

opticiens.  

 “Ik droomde er altijd van om een eigen bedrijfje te beginnen.  

 Mijn ouders zeiden dat ik niet naar school kon vanwege mijn beperking.  

 Met mijn vaardigheden  en certificaat ben ik nu klaar voor een  

 –  onafhankelijkere – toekomst.” 

Ayinalem Dangso (25)
Deelneemster vakscholing en lichamelijk  

beperkt sinds haar tiende.  

 

Onbeperkt 
welkom
(Samen) leven met een handicap

Onbeperkt welkom, ons bijbelstudie boekje -  
in tekst of braille - al 975 keer aangevraagd. 

Prentenboek Feestje! kwam uit op de Internationale 
Dag van het Zicht. Geschreven door Corien Oranje 
en met illustraties van onze directeur Dicky 
Nieuwenhuis. 

Samen Lopen, ons eigen SeeYou-nummer  
over hoop en de universele liefde van moeders  
voor kinderen gezongen door Tikva Kooima  
en Lavi Frost. 
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Lieve Beer,
Ik ben jarig. 
Er is taart. 
Kom je ook?

Beer krijgt een kaart van Haas. Maar Beer kan hem niet lezen. 

Beer gaat naar Muis. Misschien kan die hem helpen. 

Feestje! is een vrolijk en positief prentenboek voor peuters over  

elkaar helpen, samen een feestje vieren en leven met een handicap.

Dicky Nieuwenhuis is directeur van stichting SeeYou.  

Corien Oranje is schrijver, theoloog en columnist.

www.seeyoufoundation.nl

www.royaljongbloed.com

Betrokkenheid 
in Nederland 

brengt hoop en 
verbinding. 

Geef veilig en snel.
Scan de QR-code.

5 rolstoelhellingen 
in overheidsgebouwen 
en scholen en 69.000 

mensen zagen een 
voorlichtings campagne 

over veiligheid op de 
weg voor mensen met 

een beperking.

Cambodja

Er zijn 25 vakscholen 

waar in totaal 265 

Ethiopische vrouwen 
met een beperking  

vakscholing volgden.

Ethiopië

Er vonden 42.000 screenings  
op oogproblemen plaats,  

78.000 mensen kregen voorlichting  
over oogzorg, 277 slechtziende  

kinderen hebben nu een bril en 2.000 
oogoperaties werden uitgevoerd.  

19 oogartsen in een 
land met 13 miljoen 

inwoners waarvan 
500.000 mensen met 
een visuele beperking 
83% van de blindheid  

is te voorkomen.

Rwanda

 
Oogzorg schenkt 

mensen weer zicht.

 “Heel ontroerend vind ik de ontmoeting met  

 mensen na hun operatie. Zoals een tienermeisje,  

 dat nauwelijks meer zag en nu haar leven ka n 

 oppakken. Ze straalde helemaal!” 

Théophile
Oogarts in Rwanda 

Onderwijs geeft 
zelfvertrouwen en een 
grotere kans op werk.

 “Onze studenten met een  

 beperking kunnen nu gemakkelijker  

 het lokaal en de bibliotheek in.” 

Houl Chhoeurn
Leerkracht in Siem Reap,

Cambodja  

Aandacht voor een 
inclusieve samenleving

in Cambodja. 

Vraag GRATIS aan!


