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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 2019: 

 
 
St. Mattheusschool, Rotterdam-Hillegersberg 
Materiaal:     Fietsen  (2018-05) 
 
De St. Mattheusschool en het Rotterdamcollege kunnen al jaren terugvallen op de Hulpkas wanneer ze zaken 
hebben die niet op een andere manier gefinancierd kunnen worden. Ze hebben een prachtig nieuw gebouw met 
veel mogelijkheden om leerlingen verkeersles te geven. Dat kan op eigen terrein maar ook in de openbare ruimte. 
Er zijn leerlingen die daar aan toe zijn maar er zijn geen normale, goede en verantwoord te gebruiken fietsen 
aanwezig. Fietsen voor VSO-leerlingen zitten ook niet in de exploitatie. Vandaar het verzoek om ondersteuning bij 
de aanschaf van een aantal goede fietsen, waar leerlingen mee naar buiten kunnen zodat ze op een verantwoorde 
manier kunnen leren fietsen. Daar deze doelgroep behoefte heeft aan robuuste (hulp)middelen is gekozen voor 
kwaliteitsfietsen die tegen een stootje kunnen. 
. 

 
 
Werkcentrum Kreileroord, Rotterdam-Lomberdijen 
Materiaal:    Tuinmeubelen  (2018-07) 
Werkcentrum Kreileroord, onderdeel van Pameijer, ontvangt dagelijks 30 mensen met een ernstige verstandelijke 
en/of lichamelijke en/of zintuigelijke beperking met bijkomende problematiek. Het dagprogramma wordt afgestemd 
op de mogelijkheden van de cliënten en is gericht op het uitbreiden en behouden van vaardigheden. 
Voor mensen met een ernstige beperking is het moeilijker om de wereld om hen heen goed te begrijpen. Zij 
hebben vaak meer tijd nodig om te kunnen reageren op dingen die gebeuren. Hierdoor ervaren zij sneller emoties 
zoals: vreugde, boosheid, verdriet of angst. Het gedrag dat hieruit volgt kan variëren van druk zijn tot helemaal 
geen enkele reactie. Door belevingsgerichte - en ervaringsgerichte activiteiten aan te bieden worden deze emoties 
vaak in goede banen geleid. 
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De tuin 
De niet al te grote tuin bestond uit tegels, afgezet met een 
ijzeren hekwerk en een houten schutting en bood weinig 
uitdaging. Dat was jammer, want een tuin kan zoveel meer 
betekenen in het leven van deze cliënten. 
 
Hierdoor was het plan ontstaan om de tuin op te knappen en zo 
in te richten dat cliënten zich vrij voelen om naar buiten te gaan. 
 
Men vroeg ons om mee te helpen met de realisatie hiervan. Dat 
hebben we gedaan door de aanschaf van tuinmeubels mogelijk 
te maken. 
 

 
Esperanza, Albrandswaard  
Materiaal:    Duofiets (2018-08) 

Vereniging Esperanza uit Albrandswaard vroeg ons om een 
Duofiets. 
Na lang wikken en wegen, dit omdat het binnen onze doelstelling 
een grijs gebied betreft, hebben we toch besloten de aanvraag van 
Esperanza te honoreren. Dit mede omdat één van de vrijwilligers 
van dit project bij ABB werkt. 
Met een Duofiets wil men het voor mensen die niet meer zelfstandig 
kunnen of durven fietsen het mogelijk maken om samen met een 
vrijwilliger (Fietsmaatje) al fietsend op pad te gaan. 
Samen op de Duofiets, die is uitgevoerd met elektrische trap-
ondersteuning, even ertussenuit en in de buitenlucht genieten van 
de omgeving, de gesprekken onderweg en als het nog mogelijk is 

om zelf op een ontspannende manier mee te trappen. 
Dit alles komt de gezondheid ten goede, haalt mensen uit hun isolement en geeft hen wat meer levensvreugde. 
 
 

Stichting Pameijer 
Materiaal:  VR-Bril (2019-01) 
 
Binnen Pameijer is men aan het bekijken of Virtual Reality 
een meerwaarde kan zijn voor hun cliënten. Ze zijn met een 
aantal verschillende sets VR-brillen naar een paar locaties 
gegaan en de eerste resultaten zijn positief. Hun tweede stap 
is de VR-sets voor een tweetal maanden uitlenen aan de 
voorzieningen zodat ze een nog beter beeld kunnen krijgen of 
dit middel kan helpen om hun cliënten extra te ondersteunen. 
Denk hierbij aan voorbereiding om te leren reizen met het 
openbaar vervoer, voorbereiden op een ziekenhuisbezoek, 
omgaan met angsten. 
Men vroeg om toestemming voor de aanschaf van een nieuwe draadloze Oculus Quest VR-bril. Deze heeft als 
groot voordeel dat geen dure computer nodig is en er geen last is van kabels. 
 
De bril is inmiddels  in gebruik. 
 

 
Gezinshuis Gouda  
Materiaal:  Fietsen (2019-03) 
 
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. 
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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 te bereiken op de verschillende levensdomeinen. 
 
Twee van de kinderen hadden een fiets nodig voor school.  
 
We hebben twee goede fietsen kunnen aanschaffen. 

 
 

Kinderdagcentrum ASVZ de Merwebolder, Sliedrecht 
Materiaal:    Digibord (2019-05) 
 
De wens kwam vanuit het kinderdagcentrum op de Merwebolder in Sliedrecht. Voor de kinderen die hier onderwijs 
genieten zou het graag een digibord willen aanschaffen.  
 
Ondertussen is het digibord in gebruik. We gaan we binnenkort een kijkje nemen. 
 
 
 
 
Eind 2019 Hebben we afscheid genomen van twee van onze bestuurders: Joost Kuijpers en Eric de Brouwer. 
Joost is met pensioen gegaan en Eric verlaat dit jaar ABB. Gelukkig hebben we per 1 maart 2020  een drietal nieu-
we bestuursleden kunnen aantrekken: Astrid Kramp,  Germaine Reniers en Raymond Martens. 
 
Wederom mochten we in 2019 van ABB een donatie ontvangen. 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 2020 weer op steun. 
 
Namens het bestuur:  
Astrid Kramp, Barbara Tilly, Germaine Reniers, Margreet Koster, Raymond Martens, Vedad Handžo, Willem Bak-
ker en ondergetekende. 
 
 
Maart 2020 
Hans Hamakers, voorzitter. 
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