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De twintigjarige Christel Verbogt 
deed vorig jaar mee aan de Mis(s)
verkiezing bij SBS6. Vol trots stond 
ze in de finale en ontmoette daar 
ook modeontwerpster Kelly Sue. “Er 
moet iets veranderen in hoe mensen 
met mij en vele anderen met een 
beperking omgaan. De vooroordelen 
die mensen hebben, zonder dat ze 
me kennen, slaan nergens op. Sinds 

mijn zeventiende zit ik in de rolstoel. 
Mensen reageren nu heel anders 
op mij dan voorheen. Wanneer ik 
vertel dat ik me inzet als Warrior en 
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Strijd voor toegankelijke 
opleidingen en arbeid

SUE’S WARRIOR: CHRISTEL VERBOGT

NAAM: Christel Verbogt LEEFTIJD: 20 jaar WOONPLAATS: Bergen op Zoom
BURGERLIJKE STAAT: Verliefd STUDIE: Juridische dienstverlening 
WERK (VRIJWILLIG): SUE’s Warrior, vrijwillig medewerker NSGK en Dystonie 
Vereniging CHRISTEL IN EEN PAAR WOORDEN: Positief, creatief, oplossingsgericht, 
strijder tegen vooroordelen 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER SUE’S WARRIORS OP:

WWW.SUESWARRIORS.COM 

CHRISTEL VOLGEN? FACEBOOK:

WWW.FACEBOOK.COM/CHRISTEL.POWERONWHEELS.OVERTOEGANKELIJKHEID/

INSTAGRAM: @CHRISTEL_POWERONWHEELS

meewerk aan de campagne Als ik 
de kans krijg van NSGK, dan zeggen 
ze: ‘Fijn hè, dan heb je ook iets om 
handen.’ Dan denk ik: ‘Wat nou, ik 
studeer gewoon en doe dit erbij!’ 
Om die vooroordelen te slechten zet 
ik me meer dan graag in als SUE’s 
Warrior. Kelly Sue snapt het. We zijn 
niet zielig, maar juist krachtig en dat 
laten we zien.

Het is heel leuk om te doen en opent 
ook weer allerlei deuren. Zo mocht 
ik laatst in Bergen op Zoom een 
prijs uitreiken aan de sporter van het 
jaar. Onlangs hebben we ook een 
gave clip opgenomen samen met het 
Olga Vocal Ensemble. De NOS heeft 
achter de schermen gefilmd en onder 
andere mij geïnterviewd hierover. 
Dus allemaal hele leuke dingen. 
Daarnaast ben ik nu aan het afstu-
deren en me aan het oriënteren op 
HBO-opleidingen, waar ik overigens 
al graag op had gezeten. Toen ik in 

de rolstoel belandde moest ik helaas 
van de ontoegankelijke HAVO naar 
een rolstoelvriendelijke MAVO. 
Maar ook op de MAVO was ik niet 
meer welkom. Het schoolbestuur 
vond mijn absentie-percentage te 
hoog en wilde niet meedenken in 
oplossingen, door mij bijvoorbeeld 
proefwerken te laten tikken in plaats 
van schrijven. Uiteindelijk ben ik 

naar het speciaal onderwijs gegaan 
en heb daar staatsexamen gedaan. 
Door mijn eigen ervaring ligt mijn 
passie dan ook bij het strijden voor 
toegankelijke opleidingen en een 
toegankelijke arbeidsmarkt. Dankzij 
de media-aandacht kreeg ik een mail 
van de directeur van mijn MBO-
opleiding met de vraag hoe zij het 
onderwijs nog beter zou kunnen 
organiseren voor studenten met een 
beperking. Dat is natuurlijk heel 
positief!”  

Modeontwerpster Kelly Sue strijdt met haar stichting SUE’s Warriors 
voor een inclusieve samenleving. Gelijkwaardigheid, diversiteit en 
eenheid, dat is wat zij willen uitdragen. De Warriors zijn behalve 
model, ook de ambassadeurs van de stichting. Het zijn stuk voor 
stuk krachtige persoonlijkheden. Support Magazine publiceert 
gedurende 2018 van elke strijder een portret.
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Sofie van der Meulen kwam ontwerpster Kelly Sue 
op het spoor tijdens de Amsterdam Fashion Week, 
waar de kledingcollectie van Kelly Sue geshowd werd. 
“Ik wilde altijd al meer doen met beeldvorming. De 
manier waarop Kelly Sue dit doet vind ik zó gaaf dat 
ik dacht: ‘Daar wil ik bij horen!’ Ik heb haar benaderd 
en verteld dat ik het heel goed vind dat ze strijdt voor 
meer diversiteit in mode en media, en dat ik graag 
mee zou willen strijden. Dit begon met de kick-off 
van SUE’s Warriors in december. Heel gaaf hoe alle 
strijders gepresenteerd werden. Mensen met een 
beperking kennen veelal zoveel tegenslagen, dat ze 
juist hierdoor heel mooi en krachtig zijn. En dat laten 
we zien.

Dit hebben we onlangs ook kunnen doen in de video-
clip van het Olga Vocal Ensemble. Een groep hippe 
mannen die met muziek meer bewustwording willen 
creëren over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In 
de clip wilden ze krachtige vrouwen laten zien en zo 
kwamen ze uit bij SUE’s Warriors. Te gek overigens 
dat zij Kelly Sue hebben benaderd.

Wie ik zelf benaderd heb is Van Tilburg. Van kinds af 
aan koop ik al mijn kleding bij deze grote modewin-
kel in het zuiden van het land. Zij hebben een gratis 
vermaakservice waar ik altijd gebruik van maak, echt 
heel fijn. Ik heb hun gevraagd hoe zij denken over 
zaken als beeldvorming en diversiteit. Ik kreeg meteen 
een positieve reactie. Voor hun nieuwe campagne Je 
bent mooi Mooi van Van Tilburg willen ze gebruik 
maken van echte Van Tilburgers, van klanten dus, 
en niet van professionele modellen. Ze willen zoveel 
mogelijk verschillende mensen laten zien. ‘We hebben 
jou geselecteerd voor onze nieuwe campagne,’ zo 
luidde hun reactie. Dat is natuurlijk heel gaaf. Meer-
dere modemerken besteden tegenwoordig aandacht 
aan diversiteit, zoals het Spaanse modemerk Desigual. 
Dat werkte samen met model Winnie Harlow, die de 
huidaandoening vitiligo heeft. Ook in de wereld van 
modellen zien we een beweging. Zo loopt er nu een 
TV-programma waarin wordt gezocht naar het curvy 
supermodel. Kelly Sue is op het juiste moment begon-
nen. We zitten op de juiste golf, zeg maar. Nu nog 
surfen naar inclusiviteit. Mensen met een beperking, 
aandoening, maatje meer, of wat dan ook worden nu 
vaak nog apart genoemd, maar het zou mooi zijn als 
iedereen naast elkaar kan stralen. Schoonheid zit van 
binnen en dat straal je uit.”

Connector, 
brengt mensen 
met elkaar in 
contact

NAAM: Sofie van der Meulen LEEFTIJD: 36 jaar WOONPLAATS: Amsterdam
BURGERLIJKE STAAT: Verliefd STUDIE: Bestuurskunde en rechten
WERK (VRIJWILLIG): Senior inspecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(privacy in de zorg en sociaal domein), Du Moulin (spreker en trainer), SUE’s 
Warrior en ambassadeur van de Lucille Werner Foundation.
SOFIE IN EEN PAAR WOORDEN: Levenslustig, creatief, altijd in ontwikkeling, blij 
met kleine dingen en laat graag mensen stralen.
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