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“Zichtbaarheid door aandacht”, was
de slogan waarmee we in 2016 de
Stichting Complex Care United 2CU (“to see you”) oprichtten.
Binnen no time lukte het om de
groep stille ZEVMB (zeer ernstig
verstandelijk en meervoudig
beperkte) kinderen (-18/18+) en hun
gezinnen zichtbaar te maken.
Met het aanbieden van het Pamflet en de VARA Kassa #ikziejewel actie hebben we
veel in beweging kunnen krijgen, waarop het programma ‘Wij zien je Wel’ van het
ministerie van VWS volgde. In nauwe samenwerking met het ministerie en
ondersteuning van een heleboel Friends van 2CU en HandicapNL, is de afgelopen
jaren door een grote groep betrokkenen hard gewerkt om de kwaliteit van leven van
kinderen met ZEVMB en hun gezinnen te verbeteren. Inmiddels is ZEVMB een
begrip geworden waar niemand meer omheen kan.
Helaas is er altijd een tijd van komen en van gaan; zo ook voor ons. Na ruim 6
fantastische en intensieve jaren, is de tijd gekomen om het stokje over te dragen.
Wij zijn super trots en dankbaar dat Stichting 2CU – ooit voortgekomen uit twee
moeders die elkaar toevallig vonden – nu uit een grote enthousiaste groep ouders
bestaat die de stichting willen voortzetten. Zij zullen 2CU verder gaan ontwikkelen,
de opbrengsten van Wij zien je Wel mede borgen en ervoor zorgen dat de stem van
ouderexperts erkend en hoorbaar zal blijven. Een mooier afscheidscadeau konden
wij ons niet wensen.
Wij wensen het bestuur met Nico van Stam, Joyce Harbers en Yuòn Ni Lie als
nieuwe leden en Bettina Sandbergen, Susanna de Wit en Susanne Walstock die de
organisatie van 2CU op zich gaan nemen en alle ouderexperts, heel veel succes.
We hebben er alle vertrouwen in dat de stille groep ZEVMB samen met hun ouders,
broertjes en zusjes nooit meer in de vergetelheid zal raken. Wij zullen in de
toekomst als adviseurs aan 2CU verbonden blijven en ons, geïnspireerd door onze
kinderen, blijven inzetten voor onze kinderen en gezinnen.
Alleen samen kunnen we deze onzichtbare groep zichtbaar maken en de zorg voor
hen en anderen verbeteren!

