
Handicappuljen betyder fælleskab for Dværgeforeningen! 

De midler som Dværgeforeningen får fra Handicappuljen bruges til aktiviteter som støtter børn, familier og 

unge med dværgevækst.   

Handicappuljen finansierer aktiviteter i Dværgeforeningen, som vi afholder i løbet af året. Vi har cirka 300 

deltagere fordelt henover vores forskellige arrangementer.  

Vores medlemmer er spredt ud over hele Danmark. Vores arrangementer samler vores medlemmer, i alle 

aldersgrupper, fra nyfødt, forældre, børn og unge med dværgevækst, det gør det muligt, at vi mødes med 

andre med samme problemer og samme handicap.  

Når man er født med dværgvækst, har man et synligt fysisk handicap. Det vil dermed sige, at du hver dag 

skal opleve, at blive begloet, peget eller talt om. Du kan ikke gemme dig! 

Når vi få midler fra Handicappuljen, giver det os mulighed for at mødes og i højgrad være sammen med 

personer i øjen højde.  

Vi afholder hvert år vores årlig Kursusweekend. Weekendkurset er med til at styrke det sociale netværk for 

familie med dværgvækst både forældre, søskende og børn. På vores weekendkursus invitere vi læger vedr. 

tandproblemer, øreproblemer, benforlængelse, hofteproblemer osv. og forskellige foredragsholder inden for 

uddannelse/job, motorik, hjælpemidler m.fl. ud, som kan hjælp vores medlemmer og oplyse dem om 

problemer/operationer/muligheder der kan forekomme når man, er født med dværgevækst.  

Weekenden skal være med til, at give de enkelte medlemmer viden og mere overskud til at klare sig gennem 

dagligdagen.  

Vores aktiviteter giver alle mulighed for, at få vendt frustrationer, udfordringer, fremtidsmuligheder og 

glæder m.m.  

Børnene får her mulighed for at spejle sig i hinanden og dele deres erfaringer, som børn uden dværgevækst 

ikke forstår.  

Handicappuljen gør det også muligt, for os at afholde en sommerkoloni. Her får børnene og familierne en 

uge, hvor alle er anderledes, alle er ligestillede og der er ingen der glor eller stiller ”dumme” spørgsmål. Det 

har utrolig stor betydning og glæde for dem.  

Vi får styrket venskaberne på tværs af alder og ikke mindst landsdele. Det resulterer i et uerstatteligt netværk 

og livslange venskaber. 

Hvis vores tilskud fra Handicappuljen skæres med 1/3, får det den betydning, at vi vil være nød til, at aflyst 

arrangementer for vores medlemmer.  

Alle vores arrangementer har stor betydning for os, men for de unge mellem 16-25 år er vores Koloniophold 

for dem en stor succes.  

Dette ophold for unge mellem 16-25 år med dværgvækst, er et frirum, hvor alle emner vendes, f.eks. den 

daglige hverdag, uddannelse, bolig, kørekort, dating, sex m.m. uden indblanding fra forældre og søskende.  

Dværgeforeningen har erfaret, at det giver de unge fornyet energi og overskud i hverdagen, når det sociale 

netværk med andre unge med dværgvækst funger.  

Et synligt handicap er meget svært når man er ung. Derfor har de brug for at vide, at de ikke er alene.  



Ved god erfaringsudvekling og styrkelse af deres selvværd, kan de være mentor og forbillede for de yngre 

årgange og denne gruppe er voksende i vores forening. 

Dværgeforeningen ønsker, at afholde så mange arrangementer, som muligt i løbet af året. Blandet andet gør 

Handicappuljen det også muligt for os, at afholde familiedage spredt ud over hele året.  

Det vil skade og hindre børn, deres familier og unge med dværgevækst, hvis vores tilskud skæres så 

markant. For medlemmerne af Dværgeforeningen vil det betyde større egen betaling, som vil resultere i 

færre deltagere til vores arrangementer, samt er vi desværre nød til, at afholde færre aktiviteter i løbet af 

året. Der vil opstå en domino effekt for Dværgeforeningen hvis dette bliver en realitet for os.  

Et simpelt spørgsmål til dig: ”hvordan ville du have det, hvis du aldrig kunne møde nogen i øjehøjde!?” 

Det er desværre sjældent, at personer med dværgvækst gør – men jeg synes billederne taler for sig selv, når 

det sker.  

 

Med venlig hilsen 

Simone Meyer Larsen 

Formand for Dværgeforeningen 

 


