Persoonlijke prestatie

Glenn Nugteren doet mee met
Glenn Nugteren uit Alblasserdam is 15 jaar en
geboren met het TAR-syndroom. Glenn: ‘Ik heb
geen armen, maar ik kan wel veel bereiken.’
Door goede hulp en steun van de mensen om
hem heen en door zijn eigen sterke wil, toont
Glenn steeds weer opnieuw wat hij allemaal
kan. Het is zijn grootste wens om te laten zien
dat mensen die in een rolstoel zitten niet anders
zijn en er ook bij horen. Vanaf januari 2015 is
Glenn te zien in het televisie progamma Everybody Dance Now.

Glenn heeft meer dan de helft van de truckjes van
Henk geleerd en hij is hem daar heel dankbaar voor.
‘En ik kon er iets voor mezelf van maken’, zegt
Glenn. ‘Het is eigenlijk wel mijn doel om er een carrière van te maken en mensen met een beperking te
stimuleren om alles uit het leven te halen, zodat ze
voor zichzelf kunnen bedenken dat niks onmogelijk
is.’ Glenn straalt een en al enthousiasme uit: ‘Soms
moet je voor bepaalde dingen wel moeite doen en
doorzetten, maar het is het resultaat dat telt.’

Hoogtepunten

Glenn heeft zichzelf opgegeven voor het dansprogramma Everybody Dance Now. Hij dacht bij zichzelf: ‘Niet geschoten is altijd mis!’ Na een paar weken
wachten, werd Glenn dan toch echt opgeroepen om
auditie te doen. Glenn: ‘Dat was een heel leuke dag!’
Glenn heeft er op die dag weer nieuwe vrienden bij
gekregen en was weer een ervaring rijker. Hij heeft
ook nog met anderen meegedanst, maar helaas mag
Glenn niet vertellen hoe dit avontuur verder gaat verlopen. Dan moeten we maar gaan kijken!

Glenn heeft al veel hoogtepunten in zijn jonge leven
bereikt. In 2011 heeft hij meegedaan aan de Cappies
Award en deze gewonnen. Glenn is een jaar lang
ambassadeur voor de Cappies Award geweest. In dat
jaar heeft hij onder meer met Mark Rutte gesproken.
Glenn: ‘Ik heb ook nog in het Rotterdams concertgebouw De Doelen gestaan, met een andere hobby
van mij: de Magic Flute. Dat is een instrument waarvoor je alleen je mond nodig hebt.’ De Magic Flute is
elektronisch blaasinstrument. De toonhoogte is beinvloedbaar door je hoofd te bewegen. Glenn: ‘Ik heb
dit instrument leren bespelen bij My Breath Music.’
Glenn was 6 jaar toen hij begon en de allereerste die
ooit op een Magic Flute speelde.
Glenn is ook nog ambassadeur geweest van de
Speeltuinbende. Dat is een testteam van kinderen
die ervoor zorgen dat speelplekken in Nederland toegankelijk worden gemaakt voor alle kinderen, met
en zonder handicap, of kinderen in een rolstoel.

Veel bereiken
Breakdance
Glenn doet aan breakdance. Hij is op dit idee gebracht door zijn moeder. Glenn: ‘In eerste instantie
dacht ik alleen maar: wow breakdance! We zijn toen
in contact gekomen met Henk Dillen, die er positief
tegenover stond. Henk zei heel eerlijk tegen me:
“We lopen misschien tegen wat moeilijkheden aan,
maar we moeten het wel gaan proberen.” En nu zit
ik al zo’n 4,5 jaar op breakdance bij A-town B-boyz.’

Het is duidelijk dat Glenn zich voor de volle 100%
inzet om iedereen te laten zien dat je ook in een rolstoel veel kunt bereiken. Hij vindt het leuk dat de
Kantlijn ook iemand met een beperking de kans geeft
om zijn verhaal te doen en hij heeft er met veel plezier aan meegewerkt.
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