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VRIJWILLIGER: GABRIELA DOESWIJK

Gabriela Doeswijk weet wat fysieke en mentale blessures zijn
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OVER INVICTUS GAMES THE HAGUE 2020

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. De
Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder
begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben.

‘Invictus’ staat voor ‘onoverwonnen’. Het symboliseert de vechtlustige geest, van fysiek en/of mentaal gewonde
militairen. Het laat zien wat je, ondanks je verwondingen, kunt bereiken.

Aan de Invictus Games, die in het voorjaar van 2022 in Den Haag worden gehouden, doen 500 deelnemers
mee, uit 20 verschillende landen. Zij zullen actief zijn in tien verschillende sporten.

Gabriela Doeswijk (39) uit Rotterdam wordt door de vrijwilligers die zij in het Invictus Games

Stadion coördineert omschreven als ‘uit Argentinië’. Inderdaad is ze op een boerderij even

buiten Buenos Aires geboren. Haar moeder is Argentijns, haar vader Nederlands. Een

sportliefhebster die zich zelf ook mentaal een week moest voorbereiden op haar helpende rol bij

de Invictus Games.

Ze spreekt vloeiend Spaans en Engels, maar het gesprek gaat al snel over in perfect Nederlands.

Alsof ze nooit anders heeft gesproken. Haar favoriete sporten waren hardlopen en volleybal. Ze

spreekt in de verleden tijd, omdat haar knieën, ondanks twee operaties, te slecht zijn. Toch wil

ze graag helpen bij sportevenementen en bij de Invictus Games helemaal. Misschien werkt het

ook nog helend voor haarzelf.

Aarzelend wil ze wel vertellen dat zij, een positief ingestelde actieve vrouw, nooit gedacht had

depressief te worden. Een combinatie van medische problemen bij haar ouders, grote werkdruk

en de drang om iedereen te helpen was te veel geworden. “Ik dacht er een maandje uit te

moeten, maar het zijn nu al drie jaar geworden”, aldus Gabriela die zich een mislukkeling

voelde. “Niemand zag wat aan me. Dat is extra moeilijk.”

Ze noemt het puur geluk dat ze is ingedeeld in het stadion waar zitvolleybal op het programma

staat. De teamband is veel sterker dan haar eigen ervaring. De collectieve en individuele

wilskracht heeft diepe indruk op haar gemaakt. Het is voor haar een test om te kijken of ze haar

rol aankan. Eerder hielp ze al bij de Marathon van Rotterdam, de triatlon en het beachvolleybal.

Ze moet letten op haar grenzen en die ook tijdig aangeven. Oorspronkelijk had ze zich voor vijf

dagen als vrijwilliger opgegeven. Maar het worden er drie, met tussendagen. Dat is beter voor

haar terugkeer.



Alle deelnemers mogen, op uitnodiging en kosten van de organisatie, twee vrienden of familieleden die hebben
geholpen tijdens het revalidatieproces meenemen naar het evenement.

Iedere deelnemer aan de Invictus Games heeft zijn eigen verhaal, maar allen hebben ze de innerlijke kracht
gevonden om door te gaan en zichzelf op te richten. Alleen, met hulp van familie en vrienden, maar altijd mede
dankzij de kracht van sport.

The Invictus Games is an international adaptive sporting event for Wounded, Injured and Sick Servicemen and
women, both serving and veteran. The Games use the power of sport to inspire recovery, support rehabilitation
and generate a wider understanding and respect of all those who serve their country.

The word ‘Invictus’ means ‘unconquered’. It embodies the fighting spirit of wounded, injured and sick Service
personnel and personifies what these tenacious men and women can achieve post injury.

The Invictus Games is about much more than just sport – it captures hearts, challenges minds and changes
lives.

The Invictus Games 2020 will be held in The Hague in the spring of 2022 and invites 500 competitors, from 19
different countries. They will participate in 10 different sports. 
All competitors may bring two friends or family members who have helped during the rehabilitation process, at
the invitation and expense of the organization.

The participants all have their own story of physical and/or psychological injury or illness. But all of them have
found the inner strength to go on and reinvent themselves. Sometimes alone, often with the help of family and
friends, but always through the power of sport. The Invictus Games The Hague 2020 is the platform to share
their stories and add another chapter to their book of life.

Invictus Games The Hague 2020
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