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

 

Projecten opgeleverd in 2018: 

 
 
Ontwikkelcentrum Cocon, Capelle aan den IJssel 
Materiaal:     Rolstoelschommel  (2017-04) 
 
Pameijer diende een aanvraag in voor de aanschaf van een nieuwe 
rolstoelschommel op het plein bij Ontwikkelcentrum Cocon. OC Cocon is er 
voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar met een ernstige (meervoudige) 
beperking.  
 
Zomer 2017 lagen er in alle Lidl filialen flyers met de actie "Lidl helpt Lokaal". 
De Lidl bestond 20 jaar en elk filiaal mocht € 1000, - uitreiken aan een goed 
doel. En wie niet waagt die niet wint dus vanuit Cocon werd er ook een 
aanvraag gedaan, en wel voor reparatie en aanpassingen van de 
rolstoelschommel, omdat dat toch wel hard nodig was. Het team was super 
verrast toen ze gebeld werden dat hun inzending gehonoreerd werd. Op 26 
september hebben twee kinderen van Cocon een cheque in ontvangst 
genomen.  
 
Nu bleek echter dat de rolstoelschommel niet meer te repareren was en dat 
deze echt vervangen moest worden. Dat was helaas niet mogelijk met deze 
cheque en het was ook niet mogelijk om de schommel uit het zorgbudget van 
Ontwikkelcentrum Cocon te financieren.  
Om die reden werd onze hulp gevraagd.  
 
Wij hebben de rolstoelschommel bekostigd en met de cheque van Lidl is de plaatsing ervan betaald.  
 

 
Ronald McDonald Kindervallei, Valkenburg aan de Geul 
Materiaal:    Keukenapparatuur  (2018-01) 
 
De Ronald McDonald Kindervallei heeft acht aangepaste 
appartementen die bestemd zijn als vakantiemogelijkheid voor 
gezinnen waarvan een kind een (meervoudige) beperking heeft of 
anderszins zorgintensief is. Eén van onze ABB-Collega’s is met zijn 
gezin een regelmatige bezoeker van de Kindervallei. 
 
De gezinnen kunnen voor een lage prijs gebruik maken van een 
aangepast appartement met alle hulpmiddelen die nodig zijn. 
Van tilliften, douchebrancards, in hoogte verstelbare bedden/ 
bedboxen, de Kindervallei heeft al het noodzakelijke in huis. 
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Zoals ook in menig huishouden is de (woon)keuken een fijne ontmoetingsplek voor de gezinnen. Gezinnen koken 
er samen en dankzij het in hoogte verstelbare keukenblok kunnen ook kinderen in een rolstoel echt meedoen. 
 
Tevens wordt de keuken veelvuldig gebruikt door de cliënten van Radar. Radar is een organisatie die mensen met 
een beperking begeleiden in aangepast werk. Deze plek vinden ze bij de Kindervallei. Ze leren er bijvoorbeeld 
soep maken voor de gasten, bakken cakes en taarten voor de gasten en leren de keuken schoonhouden. 
 
Dat deze plek zo geliefd is, was helaas ook te zien aan de staat waarin de keuken verkeerde. Het in hoogte 
verstelbare aanrechtblad (voor rolstoelgebruikers) was doorgezakt en de kastjes en lades hebben zeer geleden 
door het intensieve gebruik. Kortom, hoogste tijd voor een renovatie. 
 
Bruynzeel Keukens Heerlen en de Bruynzeel Foundation zorgden voor een nieuwe keuken. Voor de inbouw 
apparatuur werd nog een sponsor gezocht. 
 
Wij hebben een bijdrage geleverd t.b.v. de Miele inbouwapparatuur.  
 

 
Kinderdagcentrum Zomerkind, Nieuw-Beijerland 
Materiaal:    Floatsation (2018-02) 

 
Bij Kinderdagcentrum Zomerkind komen kinderen met 
een ernstig meervoudige beperking. Dit betekent dat zij 
lichamelijk en verstandelijk zwaar beperkt zijn en te 
maken hebben met bijkomende problematiek. Een 
aantal kinderen heeft bijvoorbeeld epilepsie, zijn blind 
tot slechtziend, slechthorend, hebben luchtweg-
problemen en/of zijn spastisch. 
Voor de kinderen is het heel erg fijn dat het KDC 
beschikt over een eigen zwembad. Het heerlijke warme 
water maakt dat zij zich kunnen ontspannen en vrij 
kunnen bewegen. Maar naast ontspanning zijn er nog 
zoveel meer doelstellingen die men graag zou willen 
behalen met de kinderen in het zwembad. 
 
Om dit te kunnen realiseren vroeg men ons om een 

"Floatsation"; een speciale zwemmat. We hebben aan de vraag kunnen voldoen. 
 
"Floatsation" is een mat met ballen in een speciaal zacht "net". Het product is geschikt voor iedereen, van kinderen 
tot ouderen, mét en zonder beperking. 
De matten geven voldoende steun om niet onder water te gaan, maar toch in het water te liggen. Door het 
"gatensysteem" kan het water er doorheen zodat minder snel de kou van boven water wordt gevoeld. De ballen 
kunnen allemaal afzonderlijk van elkaar bewegen, maar niet wegschuiven. Dit zorgt ervoor dat de mat zich precies 
naar het lichaam vormt, waardoor mensen een zéér prettige ervaring beleven wanneer ze op de mat liggen. 
Doordat de ballen allemaal afzonderlijk kunnen bewegen kun je niet gemakkelijk van de mat af rollen, ook kan de 
mat op verschillende manieren worden gevouwen om het er op komen en er af gaan makkelijker te maken.  
 
 

Gezinshuis Gouda  
Materiaal:  Laptops (2018-03) 
 
In het gezinshuis wonen kinderen tot 18 jaar in een gezinssituatie. Er wordt een orthopedagogisch behandelklimaat 
geboden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.  
 
Ze kunnen vaardigheden uitbreiden op verschillende gebieden (praktisch, sociaal en emotioneel gebied). Er is 
aandacht voor structuur en voldoende cognitieve ondersteuning. 
 
Door middel van groepsactiviteiten en individuele activiteiten worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. De 
behandeling wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en er wordt naar gestreefd een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van bestaan op de verschillende levensdomeinen te bereiken. 
 
 

 



3 
 

 
 

 
 
Twee van de kinderen hadden een laptop voor school nodig. Ze zouden het daarom fantastisch vinden om een 
laptop te krijgen.  
 
We hebben twee goede laptops kunnen aanbieden 

 

 
Kinderwoning Aak 4, Sliedrecht 
Materiaal:    Snoezelpanelen (2018-04) 
 
Op Aak 4 wonen vijf jongens en één meisje. Alle kinderen hebben een ernstige verstandelijke beperking en 
bijkomende gedragsproblematiek denkend aan autisme en het Angelman syndroom. Een deel van de kinderen is 
vanuit jeugdzorg geplaatst. De woning valt hiermee onder de zogeheten intensieve zorg. De kinderen krijgen 24-
uurs zorg en begeleiding, ook ’s nachts is er een begeleider aanwezig. Daarnaast zijn er kinderen die vanuit de 
thuissituatie komen, omdat ouders niet meer in staat waren de zorg/begeleiding voor hun kind op zich te nemen.  
Op de woning worden de kinderen verantwoord beziggehouden en verzorgd.  
Dit met oog voor de individuele behoeftes van ieder kind en rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden. 
Rustmomenten worden afgewisseld met activiteiten als spelen, uitstapjes ondernemen of door het maken van een 
wandeling.  
 
Men vroeg om diverse panelen die aan de muur dienen te worden bevestigd. Deze panelen dagen uit, prikkelen de 
geest en stimuleren de kinderen tot beweging en interactie. Daarnaast zorgen de panelen voor een vrolijke en 
kleurrijke aankleding van de nu nog kille ruimte. De panelen hangen er nu. 
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Ontwikkelcentrum Myosotis , Rotterdam-Hillegersberg 
Materiaal:    Ballenstoel (2018-06) 
 
Voor de groep “Paars” van Myosotis wilde men graag een nieuwe 
ballenstoel. Bij ons bezoek zagen we dat  door intensief gebruik de 
huidige stoel, die wij in 2014 geschonken hebben, inmiddels behoorlijk 
versleten was. Vandaar het besluit een nieuwe ballenstoel aan te bieden. 
 
De stoel is ondertussen in gebruik. 
 
 
 
 

 
Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Paul van Thor. Paul is op 
13 maart 2018 overleden. Hij heeft vele jaren een belangrijke rol gespeeld binnen 
het bestuur van de Hulpkas. We zijn Paul dankbaar voor zijn jarenlange inzet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wederom mochten we van ABB een donatie ontvangen en, net als vorige jaren, hebben de ABB-oliebollenbakkers 
opnieuw hun dagopbrengst aan ons aangeboden. 
De donaties van actieve en gepensioneerde ABB-ers waren natuurlijk ook weer zeer welkom. 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de bijdragen en hopen ook in 2019 weer op steun. 
 
Namens het bestuur:  
Barbara Tilly, Eric de Brouwer, Joost Kuijpers, Margreet Koster, Vedad Handžo, Willem Bakker en 
ondergetekende. 
 
 
Maart 2019 
Hans Hamakers, voorzitter 

 


