
Stichting ABB Hulpkas 
Fonds voor materiële hulp aan gehandicapten 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Jaarverslag Stichting ABB Hulpkas 2016 

 

Graag willen wij u hiermee op de hoogte brengen van de projecten die wij afgelopen jaar 
hebben mogen realiseren. 
 

 

Projecten in 2016: 

 
 
Ronald Mc Donald Hoeve,  Beetsterzwaag 
Materiaal:     Bedbox  (2015-11) 
 
ABB-er Raymond Martens met zijn gezin is een regelmatige 
bezoeker van de Ronald Mc Donald Hoeve in Beetsterzwaag. De 
hoeve is voor gezinnen met kinderen die een chronische ziekte en/of 
meervoudige beperking hebben een ideale plaats om op vakantie te 
gaan en tot rust te komen. De locatie is geheel aangepast voor deze 
kinderen. Ze kunnen met hun broertjes en zusjes genieten van een 
onbezorgde vakantie. De hoeve in Beetsterzwaag wordt beheerd 
door werknemers van het Ronald Mc Donald kinderfonds en heel 
veel vrijwilligers. 
Er zijn gezamenlijke voorzieningen zoals is een snoezelkamer, een 
familie(bad)kamer, een keuken en woonkamer. Daarnaast heeft elk 
gezin een eigen appartement, met keuken, badkamer en 
slaapkamers. 
Er zijn de nodige hulpmiddelen beschikbaar in de hoeve. Zo hebben 
ze ook een bedbox. Helaas is nu gebleken dat één bedbox te weinig 
is voor het aantal gasten. Wij hebben een tweede kunnen leveren. 
 
Op de foto ABB-er Raymond Martens met zijn vrouw en zoontje Sven. 

 
 
 
Kinderdagcentrum Cocon, Capelle a/d IJssel 
Materiaal:    iPad  (2016-01) 
 
Margareth Basart is een medewerkster binnen Stichting Pameijer die zich 
bezighoudt met digitale communicatiemiddelen. De jarenlange contacten met 
haar stammen nog uit de tijd dat ABB oude PC's aan de Hulpkas ter 
beschikking stelde. Margareth heeft er tientallen "afgenomen" en er een goede 
plek voor gevonden binnen de voorzieningen van Pameijer. 
 
Margareth beschikt over iPads met speciale software en een robuuste behuizing 
die zij aan voorzieningen uitleent om er ervaring mee op te doen. De ervaringen 
ermee zijn zo goed, dat wij benaderd werden om extra iPads met behuizing te 
financieren. Aan dat verzoek hebben we gehoor gegeven.  
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Inmiddels zijn iPads beschikbaar gesteld aan: 

• 2012: Activiteitencentra De Passage en Minervaplein in Rotterdam, Kinder Dagcentrum Cocon in Capelle 
aan den IJssel, Logeerhuis Casa in Barendrecht. 

• 2014: Activiteitencentrum Ridderkerk. 

• 2015: Naschoolse Dagbehandeling Capelle a/d IJssel 

• 2016: Kinderdagcentrum Cocon in Capelle aan den IJssel 
 
De iPads blijven in beheer bij Margareth  
 
 
 

 
Wooneenheid Gerlindestraat 7, Rotterdam-Wielewaal 
Materiaal:    Snoezelpanelen (2016-02) 
 
Gerlindestraat 7 ligt op de Wielewaal. Dit is een terrein van stichting ASVZ. Hier bieden zij zorg en dienstverlening 
aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen, kinderen of een heel 
gezin. ASVZ beschikt op diverse locaties over een diversiteit aan woonvormen, van meer tot minder beschut. 
 
 
Woongroep Gerlindestraat 7 
De wens komt vanuit een woongroep waar zeven mensen wonen met een ernstige verstandelijke beperking en 
een intensieve zorgvraag. De club bestaat uit de vijf heren Edward, Joost, Tom, Gil, Mounir en de twee dames 
Aida en Brigitte. De bewoners functioneren gemiddeld op het niveau van een kind van een half tot anderhalf jaar 
oud. De leeftijd varieert van 20 tot en met 52 jaar oud. Begeleiders zijn het grootste gedeelte van de dag met de 
verzorging van de bewoners bezig. Hierdoor blijft er soms weinig tijd over om ontspannende activiteiten te 
organiseren. Activiteiten waar de bewoners zichtbaar van genieten worden gekenmerkt door een sensorpathisch 
karakter. Hieronder verstaan we activiteiten waarin voelen, luisteren, ruiken en zien centraal staan. Hieronder valt 
ook het snoezelen. Al deze activiteiten dragen bij aan een meer ontspannen gevoel bij de bewoners. 
 
 
De wens: een fraaie speelgang! 
Voor Edward, Joost, Tom, Gil, Mounir, Aida en Brigitte wilden zij de woning sfeervol aankleden. De lange gang is 
een belangrijk onderdeel van de woning en is de verbinding tussen de slaapkamers en de woonkamer. Deze 
verbinding wordt dagelijks gebruikt, maar is niet uitnodigend. Jammer, want de gang is een fijne plek voor de 
bewoners om te spelen. Zo wilden zij de onderzijde van de gangmuren bekleden met diverse snoezelpanelen. 
Een snoezelpaneel nodigt uit tot interactie. Er zijn veel verschillende panelen met diverse functies. Wat ze allemaal 
gemeen hebben is dat ze de motoriek en de oog-hand coördinatie bevorderen. Daarnaast zorgt de aanwezigheid 
van snoezelmaterialen voor een fijne omgeving. En een omgeving met fijne prikkels zorgt voor minder stress en 
spanning. Voor deze club mensen zeker een heel positief pluspunt! 
De panelen hebben ondertussen een plekje gekregen en een bevriende kunstenaar heeft de muren in bijpassende 
kleuren geverfd.  
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Naschoolse Dagbehandeling Gouda 
Materiaal:    TV’s, WII (2016-03) 
 
Naschoolse Dagbehandeling Gouda is bedoeld voor kinderen en jongeren van zes tot zestien jaar met een lichte 
verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Op school, thuis of op straat kunnen de kinderen hierdoor tegen 
problemen aanlopen. Om ze hierin te begeleiden komen ze na schooltijd naar de dagbehandeling. Dagelijks 
kunnen ze hier hun praktische, sociale en emotionele vaardigheden oefenen. Ze krijgen een eigen behandelplan 
met individuele doelen.  De dagbehandeling heeft drie groepen. Een groep voor jongere kinderen en twee groepen 
met pubers. Naast de groepsruimte is er een keuken, een rustruimte en een knutselkamer. Naast de voorziening 
ligt een groot park en een sporthal waar gebruik van gemaakt kan worden. 
 

“Jullie maken onze kinderen op de dagbehandeling al jarenlang gelukkig met prachtige cadeaus! 
Elke dag maken ze gebruik van de airhockeytafel! Ook de camera gaat telkens weer mee met uitjes etc. 
De tv daar kijken we kijken we filmpjes op en het jeugdjournaal in de avond. 
We hebben weer een aantal wensen voor op de groep, maar geen budget!! 
Heel graag zouden we voor de kinderen een WII-U willen hebben zodat ze daarop spelletjes kunnen 
spelen. Ook willen we graag nog voor op twee groepen een nieuwe flatscreen tv. We hebben op 1 groep  
namelijk al een mooie tv van jullie. Ik ben me ervan bewust dat ik veel vraag! Maar zo hebben jullie ook wat 
te kiezen…” 

 
Aan deze vraag hebben we kunnen voldoen. De TV’s en de WII zijn met blijdschap ontvangen en zijn in gebruik. 
 
 
 
. 

Stichting Pameijer, Rotterdam 
Materiaal:    Robotpoezen (2016-05) 
 
Binnen Pameijer is een groep ernstig (meervoudig) 
beperkte kinderen en jongeren die extra gestimuleerd 
moet worden om te kunnen reageren op bepaalde 
prikkels. Deze kinderen kunnen niet of nauwelijks praten 
en hebben soms ook een lichamelijke beperking. 
Sommige kinderen vinden het moeilijk aangeraakt te 
worden en zelf voorwerpen aan te raken. Deze kinderen 
leven vaak in hun eigen kleine wereld. 
Het blijkt heel moeilijk om voor deze kinderen en jongeren 
geschikte middelen te vinden die hen uitdagen om deze 
prikkels spelenderwijs te kunnen en willen ervaren. 
Inmiddels zijn er positieve ervaringen opgedaan me een 
robotpoes (Tabby). We denken met deze sociale robot 
een middel gevonden te hebben waarmee we dit kunnen 
bereiken.  
 
Therapeutische robotpoes Tabby 
Tabby is een uiterst slimme, kleine robot in de vorm van een heel aaibare roodkleurige poes. Zij ziet er niet alleen 
echt uit, maar voelt en klinkt ook als een echte poes. De ingebouwde sensoren zorgen ervoor dat Tabby reageert 
wanneer zij geknuffeld of geaaid wordt. Aai je de kat achterop zijn kop of op zijn rug, dan gaat zij vrolijk spinnen. 
Wanneer je de kat blijft aanhalen, dan rolt zij op haar rug, zodat je haar ook op de buik kunt aaien. Op een 
gegeven moment zal zij ontspannen de ogen sluiten en genieten van de knuffelsessie. Wanneer de kat een paar 
minuten niet aangehaald wordt, sluit zij haar ogen en gaat 'slapen'. Een klopje op de rug maakt haar weer wakker.  
Men verwacht dat door het inzetten van Tabby deze ernstig beperkte kinderen en jongeren gestimuleerd zullen 
worden.  
 
Wij hebben twee poezen aangeschaft en aan Pameijer overhandigd. 
 
 
 
 
 

 



4 
 

Stichting ABB Hulpkas       KvK Rotterdam: 24322884·              Telefoon: ·010 407 89 11 
George Hintzenweg 81       E-mail: hulpkas@abb-hulpkas.nl                  Bank : NL92 INGB 0009 0354 66 
3068 AX  Rotterdam                             Internet: www.abb-hulpkas.nl 

 

 
Er zijn in 2016 nog een drietal aanvragen gehonoreerd, maar door omstandigheden nog niet gerealiseerd. 
Over deze projecten hopen wij u in het volgende jaarverslag te berichten. 
 
Wederom mochten we van ABB een donatie ontvangen en, net als vorige jaren, hebben de ABB-oliebollenbakkers 
opnieuw hun diensten aan ons aangeboden. 
De donaties van actieve en gepensioneerde ABB-ers waren natuurlijk ook weer welkom. 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de bijdragen en hopen ook in 2017 weer op diverse steun. 
Verder is Vedad Handžo in 2016 ons bestuur komen versterken.  
 
Namens het bestuur:  
Barbara Tilly, Eric de Brouwer, Joost Kuijpers, Margreet Koster, Paul van Thor, Vedad Handžo, Willem Bakker en 
ondergetekende. 
 
 
Maart 2017 
Hans Hamakers, voorzitter 
 
 


