
Voor veel sportliefhebbers is Mo-
nique Velzeboer geen onbekende. 
Tijdens de Olympische Spelen in 
Calgary (1988) won ze schijnbaar 

moeiteloos goud, zilver en brons met short-
track schaatsen! Aan haar glansrijke carrière 
kwam in 1993 een pijnlijk einde, toen ze in 
het Franse Romeu ongelukkig ten val kwam 
tijdens een training voor de Olympische 
Spelen in het Noorse Hamar. Een dwarslaesie 
deed haar voor altijd in een rolstoel belan-
den. Monique liet zich echter niet uit het veld 
slaan en wist - strijdlustig als ze is - na een 
zwaar revalidatieproces de draad van het 
leven weer op te pikken. “Fotografie vond ik 
altijd al leuk, maar het paste destijds niet in 
mijn schaatsbestaan. Na mijn ongeluk kreeg 
ik er wel tijd voor en zodoende ben ik naar de 
fotoacademie in Amsterdam gegaan”, vertelt 
Monique, die een duidelijke voorkeur heeft 
voor het maken van portretten. “Ik ben echt 
een mensenfotograaf”,  aldus de ex-sportster, 
die via contacten in de schaatswereld haar 
eerste klus binnensleepte. “De KNSB (Ko-
ninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders 
Bond, red.) belde me of ik portretten wilde 
maken voor hun magazine. Toen ik twaalf 
verschillende foto’s had gemaakt, kwam ik 
op het idee om er een kalender van te maken, 

De wereld van ex-schaatsprof Monique Velzeboer stortte 
in toen zij in 1993 van de ene op de andere dag in een 

rolstoel terechtkwam. Maar in plaats van bij de pakken te 
gaan neerzitten, begon zij met haar jeugdvriendin Erma 

Rotteveel aan een bewonderenswaardig avontuur.

‘ Kijk, ieder kind is 
de moeite waard!’

De visuele missie van Monique 
Velzeboer & Erma Rotteveel

Monique Velzeboer fotografeert Sakshi (7)
als het Indiase meisje van Vermeer.

Monique Velzeboer fotografeert Sakshi (7)

met bij elke afbeelding een passende quote. 
Omdat ik wat dat betreft niet zo creatief ben, 
kwam ik op het idee om Erma Rotteveel te 
benaderen”, verklaart Monique, terwijl ze 
glimlachend haar jeugdvriendin voorstelt. 

“Monique en ik kennen elkaar al ruim dertig 
jaar”, zegt Erma. “We woonden allebei op een 
boerderij en schaatsten veel samen, tot de 
selecties aan toe. Monique is op een gegeven 
moment bij Jong Oranje gaan schaatsen. En 
ik? Ik wilde absolúút geen boerin worden, 
maar grafisch ontwerper, net als mijn oom. 
Hij leidde een los leven en dat leek me wel 
wat”, glimlacht Erma, die na de kunstacade-
mie haar communicatiebureau Windkracht 
10 startte in een sfeervolle voormalige pasto-
rie in Rijpwetering. “Monique klopte op een 
gegeven moment bij me aan voor die sportka-
lender en dat was de start van onze samen-
werking.” “En die is al jaren heel succesvol”, 
straalt Monique, die met haar jeugdvriendin 
het plan opvatte om kalenders te gaan maken 
voor het Liliane Fonds, dat zich inzet voor 
kinderen met een lichamelijke beperking 
in ontwikkelingslanden. Deze organisatie 
helpt met medische behandelingen, opera-
ties, hulpmiddelen, (speciaal) onderwijs en 
vakopleidingen. Zo krijgen kinderen met een 
lichamelijke beperking toch de kans om een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. Erma: 
“We zijn op eigen risico de Monique Velzeboer 
Foundation gestart en maken onder andere 
kalenders en ansichtkaarten, waarvan de op-
brengst ten goede komt aan het Liliane Fonds. 
We zijn geen verpleegkundigen, maar kunnen 
op deze manier ook iets heel waardevols doen. 
Monique heeft aan den lijve ondervonden 
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Sakshi
India, 2007
Sakshi (7) als het Indiase meisje van Vermeer. 
Een Nederlands plaatje met Indiase stoffen en 
het duurde even voor we die bij elkaar hadden 
in Mumbai. Sakshi liep een hersenbeschadiging 
op bij haar geboorte en is spastisch. Geestelijk 
is ze wat achter en ze kan moeilijk de beelden 
die ze ziet in verband brengen met acties. Toen 
haar vader werkloos werd bleef ze weg van de 
therapie. Maar nu betaalt het Liliane Fonds dat. 

“Sakshi is best slim,” lacht Sandhya, haar moeder. 
“Als ze niet meteen krijgt wat ze wil, smijt ze met 
alles.” Dat bewijst Sakshi meteen door het water 
dat Sandhya haar geeft om te gooien. Dankzij 
de therapie praat ze al veel beter.
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wat revalidatie met zich meebrengt. We willen 
graag iets voor deze kinderen betekenen. Dan 
maakt het niet uit dat je er veel tijd in moet 
steken, omdat het zoveel energie oplevert. 
Maar niks komt je aanwaaien, we moeten er 
hard voor knokken.” Erma ontwikkelt de con-
cepten, Monique fotografeert en het team van 
Windkracht 10 vervaardigt de producten.      

Hartverwarmend
Dat de samenwerking tussen de twee harts-
vriendinnen vruchtbaar is, blijkt uit het feit 
dat afgelopen najaar hun negende kalender 
uitkwam!  Monique: “Het is een verzameling 
van de vrolijkste foto’s die we in de afgelo-
pen acht jaar hebben gemaakt tijdens reizen 
naar Ruwanda, Bangladesh, Peru, Kenia, 
India, Ghana, Ethiopië en Brazilië.” Erma: 
“We hebben in de loop der tijd zoveel mooie 
foto’s gemaakt. Het betreft altijd kinderen 
met een beperking,die daaraan zijn geholpen 
en zodoende weer kunnen meedraaien in de 
maatschappij. Door de kalender wordt het fan-
tastische werk van het Liliane Fonds zichtbaar 
en positief belicht.” Monique en Erma berei-
ken daarmee zowel mensen, die het Liliane 
Fonds steunen als liefhebbers van fotografie. 
Monique: “We krijgen ook veel mailtjes van 
ouders, die een kind hebben met een licha-
melijke beperking. Zij schrijven het zo fijn te 
vinden dat de foto’s zo open en puur zijn, omdat 
we de handicap niet verdoezelen. Dat wordt 
duidelijk erg op prijs gesteld, want ze bestellen 
de kalender elk jaar!” Ook de ouders van de te 
fotograferen modelletjes reageren enthousiast 
op de aandacht die hun kinderen ter plaatse 
krijgen. Erma: “Omdat Monique zelf in een 
rolstoel zit, ontdooien ouders heel snel. Dat 
levert onvergetelijke momenten op. In Kenia 
was een moeder zo verbaasd dat handicaps 
ook in de Westerse wereld voorkomen. Dat gaf 
haar hoop op een waardevol bestaan voor haar 

bewonderenswaardig.

eigen kind.” Monique: “Ja, die vrouw dacht echt 
dat de handicap van haar dochter een straf van 
God was. Vreselijk! Als er dan op een positieve 
manier aandacht is voor je kind, wordt dat zeer 
gewaardeerd.” Erma: “Kinderen met een handi-
cap zijn erg kwetsbaar in ontwikkelingslanden. 
Ze worden bovendien vaak gepest. Kun je het 
je voorstellen? Onze komst is daarom elke keer 
een zeer welkome afleiding. De kinderen genie-
ten ervan om op de foto te gaan en zijn voortdu-
rend met elkaar aan het lachen en spelen. Dat is 
zo hartverwarmend om mee te maken.”

Herwaardering
Niet alleen particulieren lopen warm voor het 
werk van de Monique Velzeboer Foundation. 
Erma: “Er zijn ook bedrijven die gebruikma-
ken van ons materiaal. Op die manier helpen 
wij de Sligro Food Group aan beeldmateriaal, 
waarmee ze hun activiteiten ten behoeve van 
het Liliane Fonds zichtbaar maken en zelfs een 
kerstpakket hieromtrent hebben gecreëerd. We 
maken ook foto’s op maat voor klanten, dan 
nemen we producten mee op reis, waarmee de 
kinderen op de foto gaan.” Monique: “Dat doen 
we voor de Groothandel in Levensmiddelen 
Van Tol B.V., die onder andere Conimex en 
Calvé distribueert. Dan maken we bijvoorbeeld 
foto’s van kinderen met een pot pindakaas. 
Zo kan het bedrijf laten zien het Liliane Fonds 
te steunen. En voor Heembouw fotograferen 
we jaarlijks kinderen met blokken van het 
bouwbedrijf, dat zo een unieke kerstkaart 
heeft, waarmee het goede doel wordt onder-
steund.” Erma: “Natuurlijk zouden we dolgraag 
voor meer bedrijven iets dergelijks willen 
doen, want op die manier kun je je als bedrijf 
sympathiek onderscheiden. Er is ons weleens 
gevraagd waarom we geen digitale kerstkaar-
ten maken, maar daar hebben we geen goed 
gevoel over. Bovendien is het vrij complex om 
zoiets op te zetten.” Monique: “Maar er gaat 
natuurlijk niets boven een zelfgeschreven 
kaart op de deurmat. Die herwaardering komt 
er, wacht maar af!” Erma: “Wij geloven echt in 
die kaarten. Het is zo’n eenvoudige manier om 
positief op te vallen. Het zegt ook wel iets over 
je bedrijf, als je zoiets steunt.” 

Moment van bewustzijn
De kracht van de Monique Velzeboer 
Foundation ligt volgens Monique en Erma in 
het feit dat ze helemaal hun eigen koers varen. 
Erma: “De fotografie en hoe we dingen voor 
bedrijven op een waardevolle manier kunnen 

Erma Rottenveel met de Braziliaanse José (5): 
“De kinderen genieten ervan om op de foto te gaan 

en zijn voortdurend aan het lachen en spelen.”

Erma Rottenveel met de Braziliaanse José (5): 
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toepassen, proberen we voortdurend te verbe-
teren naar eigen inzicht.” Monique: “Daarnaast 
merken we, dat we steeds met een nieuw verhaal 
moeten komen om publiciteit rond de nieuwe 
kalender en kaartensets te krijgen. De eerste ja-
ren konden we nog wel gebruik maken van mijn 
naam, die ik had opgebouwd in de sportwereld. 
Een interview voor twee miljoen kijkers in de tv-
show van Jack Spijkerman leverde destijds heel 
wat bestellingen op! Maar dat houdt een keer 
op. Dat gold ook voor de samenwerking met de 
firma Bruna. Tot een paar jaar terug werden 
onze producten ook via hun winkels verkocht. 
Maar toen zij het aantal goede doelen dat zij 
ondersteunen, terugbrachten van zes naar 
drie, was er helaas geen plaats meer voor ons. 
Zodoende zijn we erg aangewezen op onze web-
site, waarop de kalender en diverse kaartensets 
zijn te bestellen. 

Bedrijven zijn jammer genoeg steeds minder 
geneigd om onze kalender in hun kerstpakket 
te stoppen. Je kunt tegenwoordig immers overal 
je persoonlijke kalender maken. Wij snappen 
natuurlijk ook wel, dat mensen het leuk vinden 
om dat zelf te doen…” Erma: “Kortom: het 
is keihard knokken om onze producten aan 
de man te brengen. Uiteraard doen wij gere-
geld mailings de deur uit naar pers en reeds 
bestaande klanten. Gelukkig krijgen we daar 
altijd veel respons op. We hebben beeldmate-
riaal waar we in de toekomst iets mee willen 
doen. Op die filmpjes is te zien hoe onze foto’s 
tot stand komen. Dergelijke beelden plaatsen 
we nu ook op de kalender. En zo blijven we altijd 
bezig…” Monique: “Van tijd tot tijd exposeren 
we ook, bijvoorbeeld in het World Trade Center 
van Amsterdam en de Art & Antiek Fair in Den 
Bosch. En er zijn bedrijven die onze foto’s 
uitvergroot in hun ontvangsthal hangen.” 
Zo wordt het werk van de Monique Velzeboer 
Foundation steeds zichtbaarder en daar is 
het de twee jeugdvriendinnen allemaal om te 
doen. Hoe ze willen dat hun visuele boodschap 
overkomt? Monique: “Ik ben altijd op zoek naar 
het positieve, dus ik wil laten zien dat het gaat 
om krachtige kinderen, die beslist niet zielig 
zijn.” Erma: “Ik hoop dat het zien van de foto’s 
een moment van bewustzijn teweeg brengt. Al 
wonen de kinderen dan ver van hier en hebben 
ze ook nog een lichamelijke beperking, met ons 
werk proberen we ze toch dichterbij te brengen. 
Zo van: Kijk, ieder kind is de moeite waard!”     
www.moniquevelzeboerfoundation.nl
TEKST: JOËL POLLEMANS BEELD: MONIQUE VELZEBOER

José (bijnaam Zéca)
Brazilië, 2009
José, (5) was nog maar net geboren toen 
zijn vader werd doodgeschoten. Zijn moeder 
Vilma lag op dat moment in het ziekenhuis. De 
kleine José, die door iedereen ‘Zéca’ wordt 
genoemd, had een open ruggetje en een 
waterhoofd. Na spierverlengende operaties 
kan hij goed lopen, en zelfs voetballen. Hij 
krijgt therapie om zich te leren concentreren 
en ook spraaktherapie. Als hij in het centrum 
aankomt, holt hij naar de keuken om te kijken 
wat er te eten is. Thuis is er niet altijd genoeg. 
Niemand zegt nee tegen Zéca als hij met zijn 
ondeugende donkere ogen om wat lekkers 
bedelt.
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