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Als je getroffen wordt door een dramatische 
gebeurtenis in je leven, kun je daar op verschillende 
manieren mee omgaan. De gebeurtenis gebruiken 
om niet alleen jezelf beter te maken maar ook 
impact te creëren voor je medemens, is een 
kracht die Toon van Dooijeweerd van YourGift 
Cards en Annemarie van der Sar van de Edwin  
van der Sar Foundation delen.  

“Wat is ‘ie mooi he”, verzucht Annemarie van der 
Sar trots over haar Ridderorde, die ze afgelopen 
mei ontving. En trots mag ze zijn! Ze ontving 
de prestigieuze erkenning, een lintje, voor haar 
werk voor de Edwin van der Sar Foundation 
in de afgelopen 10 jaar. Samen met een sterk 
team zetten zij en Edwin zich met veel passie in 

voor deze Foundation. Want uit eigen ervaring 
weet ze hoe lastig ‘de weg terug’ kan zijn na 
een hersenbloeding en aan welke middelen en 
faciliteiten het toentertijd ontbrak.

Ambitie voor anderen

“De teleurstelling in mijn lijf en mijn verbazing over 
het ontbreken van materialen en mogelijkheden 
gaven mijn ambitie om het voor anderen beter te 
maken krachtig vorm. En daarom maak ik me als 
voorzitter van het bestuur met liefde sterk voor 
de prachtige projecten die de Foundation steunt, 
sinds 1 januari in duurzame samenwerking met de 
Hersenstichting.
Deze fusie zorgt ervoor dat de Hersenstichting 
zich, naast onderzoek, voorlichting en verbetering 
van behandelmethoden, ook focust op 
praktijkprojecten: mogelijkheden voor mensen 
met hersenletsel om verder te werken aan herstel 
of participatie.   
Denk daarbij aan De Class, waar jongeren met 
hersenletsel door een intensief traject van-de-
bank-naar-een-baan worden begeleid, of het 
landelijke netwerk aan wekelijkse zwem- en 
fitness locaties, in een prikkelarme omgeving met 
deskundige begeleiding. Deze krachtenbundeling 
voelt aan alle kanten prettig, het maakt ons team 

bij de Foundation minder kwetsbaar en meer 
zichtbaar. Doordat we gezamenlijk optrekken 
wordt de boodschap op verschillende manieren 
herhaald en versterkt. Het voelt elke dag weer 
fantastisch om me, samen met Edwin en ons team, 
in te zetten en impact te maken voor elk mens met 
hersenletsel.”  

Impact maken doe je samen

Toon herkent dit. “Met een cadeaukaart van 
YourGift koop je een praktisch en breed 
besteedbaar cadeau. Voor je personeel, voor je 
leveranciers of voor relaties bijvoorbeeld. We 
leveren naast een fysieke card ook een digitale. Dat 
laatste bleek in deze ingewikkelde tijden een erg 
fijn alternatief. Van die digitale card maken we ook 
echt een beleving, met QR-codes waarbij je een 
persoonlijke boodschap kan inspreken of filmpjes 
bij kan voegen. Je kunt onze kaart rechtstreeks 
inwisselen bij een heel groot aantal (online) 
winkels, je kunt er tijdschriften van kopen of hem 
inwisselen voor een andere A-merk cadeaukaart. 

Maar waarin we echt het verschil maken is in onze 
impact. We geven nooit korting, maar doneren 3% 
van de verkochte kaartwaarde aan goede doelen. 
We kiezen heel bewust doelen uit waar we zelf 
ook een klik mee hebben en die we een warm hart 
toedragen, als War Child, het Friendship Sport Centre 
en de Edwin Van der Sar Foundation uiteraard. 
Ontvangers van onze giftcards kunnen ook heel 
makkelijk (een deel van) hun kaartwaarde doneren. 
En zakelijke afnemers kunnen uiteraard een goed 
doel kiezen dat bij hun eigen bedrijfsfilosofie past, 
dat maakt het geven van een YourGift cadeaukaart 
zeker zakelijk extra waardevol.” 

'Elkaar de bal  
toespelen  
is de sport!'

De fotoshoot en het interview vonden plaats 
op het Friendship Sport Centre van Only 
Friends in Amsterdam. Deze sportclub voor 
gehandicapte kinderen is in ’99 opgericht 
door Dennis Gebbink. Zijn zoon Myron werd 
met dubbelzijdig hersenletsel geboren 
en ondervond op den duur problemen bij 
de reguliere voetbalclub. Dennis startte 
zijn droom onder het motto ‘Je bent goed 
zoals je bent’ met 8 jongetjes en twee 
voetballen, inmiddels beoefenen ruim 800 
kinderen 28 verschillen sporten in het enige 
sportcentrum van Europa wat volledig is 
uitgerust voor kinderen met een beperking. 
Met ambassadeurs als Marco van Basten en 
Laurens ten Dam en sponsoren als Ajax,  
ABN-Amro, Adidas en YourGift Cards. 

Over de locatie
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Meer weten naar aanleiding van  
dit artikel, kijk dan ook eens op de  
website van onlyfriends.nl, 
edwinvandersarfoundation.nl en yourgift.nl

1+1=3

De twee impactmakers zijn het erover eens: samen 
bereik je meer dan alleen. Toon: “Je moet elkaar 
soms de bal toespelen, in de overdrachtelijke zin 
van het woord. Ik heb zelf een aantal jaren geleden 
een TIA gehad en mijn vrouw leed aan borstkanker. 
In zulke donkere tijden ben je blij met elke helpende 
hand en gelukkig zijn we weer gezond. Dat ik nu 
iets voor anderen kan doen, maakt me oprecht blij.” 
Dat herkent Annemarie: “Ik realiseer me dat ik 
enorm veel geluk heb gehad met de steun van 
mijn gezin en vrienden en de mogelijkheden 
die me geboden werden. Al kan ik maar in één 
mensenleven ook dat het verschil maken, is 
onze missie al geslaagd. Maar gelukkig doen we 
dat inmiddels in heel veel levens. Naast mooie 
projecten uitvoeren is deuren openen, ervaringen 
delen, over ziekte en tegenslag praten en vooral 
elkaar de ruimte geven om te herstellen zo 
waardevol. Je komt echt nader tot elkaar als je dat 
doet, dat is pas échte winst!” 

Toon van Dooijeweerd en Annemarie van der Sar.


