Van vroeger naar nu...

KansPlus is het samenwerkingsverband van de VOGG en het WOI. Beide verenigingen kennen een
bewogen geschiedenis.

VOGG
De VOGG is opgericht op 11 september 1976. In 2001 vierde de vereniging haar 25-jarig jubileum.
Natuurlijk ging daar één en ander aan vooraf. Feitelijk ontstond de VOGG uit een fusie van twee
andere ouderverenigingen, die op hun beurt al een hele geschiedenis achter zich hadden en steeds
meer waren gaan samenwerken. Die verenigingen waren:

Helpt Elkander, de interlevensbeschouwelijke vereniging van ouders, voogden, verzorgers en
vrienden van geestelijk gehandicapten.
&
Voor het Zorgenkind, de katholieke oudervereniging

Daarvan was Helpt Elkander de oudste vereniging en de eerste oudervereniging in Nederland. Helpt
Elkander is opgericht op 31 oktober 1952. Voor het Zorgenkind bestond sinds 17 april 1957. Het
ontstaan van de VOGG betekende uiteraard opheffing van Helpt Elkander en Voor het Zorgenkind. De
kennis en ervaring van deze organisaties kwamen bij elkaar in de VOGG (toen: Vereniging van ouders
en verwanten van geestelijk gehandicapten).
Een van de eerste acties was een telegram naar de Minister van Justitie waarin de nieuwe vereniging
aandrong op de rechtsbeschermingvorm 'verlengde minderjarigheid'. Het zou overigens tot 1 januari
1995 duren eer de Wet op het Mentorschap wettelijk vorm gaf aan dit verzoek.
Samen sterk
Belangenbehartiging en beïnvloeding van het beleid gaat het best door als individuele verenigingen
nauw samen te werken. In 1964 ontstond daarom de 'Stichting Federatie van verenigingen van ouders
en vrienden van geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten kinderen' (op 1 januari 1986 wordt de
stichting Federatie van Ouderverenigingen in de vereniging FvO omgezet). Hier werkten Helpt
Elkander, Voor het Zorgenkind en Philadelphia al samen. De Bosk (Vereniging van Motorisch
gehandicapten en hun ouders) was tot 1970 lid van de FvO. Later traden de vereniging Dit
Koningskind (1975), het WOI (1976) en Helpende Handen (1985) toe.

