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Graag willen wij u hiermee op de hoogte brengen van de projecten die wij afgelopen jaar 
hebben mogen realiseren. Door de uitzonderlijke situatie rondom de pandemie zijn aanvragen 
later op gang gekomen en zal de oplevering van een aantal projecten nog even op zich laten 
wachten. 
 

 

Projecten opgeleverd / toegezegd in 2021: 

 
 
 
Zomerkind, Nieuw-Beijerland 
Materiaal:      Speelbox  (2021-01) 
 
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 luchtwegproblemen 
en/of zijn spastisch. 
 
De vraag kwam of wij wilden zorgen voor een speelbox. 
Aan de vraag hebben we kunnen voldoen.  
 
 

 
Wooncentrum ASVZ, Sliedrecht 
Materiaal:    Inrichten gemeenschappelijke ruimte (2021-02) 

 
Vanuit een voorziening op de Merwebolder in 
Sliedrecht kwam de vraag voor het gezellig 
maken van een gezamenlijke hal tussen vier 
woningen. 
 
Het idee was om de hal van het paviljoen leuk 
aan te kleden. Al jaren lang was deze ruimte 
onderbenut door gebrek aan activiteiten en 
uitstraling. Dankzij wijziging van aanpak en 
samenwerking van de verschillende groepen is 
hier verandering in gekomen. Helaas, door de 
Corona tijd heeft dit zich nog niet verder kunnen 
ontwikkelen, maar er was, zeker nu meer 
behoefte om samen te komen. 
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Door de ruimte beter in te delen met room-dividers, accessoires en kleur/gezelligheid wilde men een extra leuke 
plek creëren waar verschillende groepen en cliënten weer samen kunnen komen. 
 
Voor wie? 
De doelgroep is erg divers. Van tieners en jong volwassenen tot ouderen. In totaal gaat het om 35 bewoners. De 
beperkingen lopen ook erg uiteen. Maar daarin ziet men ook juist de verbinding. Een gezellig gezamenlijk muziek 
moment creëren, een spelletje spelen, kletsen en grappen en grollen zijn o.a. wat maakt dat men denkt dat deze 
aanvraag gaat vergroten en versterken doordat men beter bij de behoefte van de bewoners kan aansluiten die 
gevoelig zijn voor hun omgeving. 
 
De ruimte is inmiddels opnieuw ingericht. 
 
 
 

 
My breath my music, Rotterdam 
Materiaal:      Adaptive Travel Saxen  (2021-04) 
 
Muziek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een mens, zowel cognitief, sociaal als emotioneel. Met 
name zelf muziek maken is voor velen een groot feest. Maar wat nu als je door een handicap geen instrument kunt 
bespelen? Houdt het dan gewoon op en kun je dan alleen luisteren hoe iemand anders een instrument bespeelt? 
Het antwoord is nee! Gelukkig is er de stichting My Breath My Music. De stichting bestond in mei 12 ½ jaar 
Het bijzondere van de stichting is dat er nieuwe muziekinstrumenten worden ontwikkeld. Een van de mooiste 
uitvindingen is de Magic Flute, een blaasinstrument dat bespeelbaar is zonder handen. 
Heel veel zeer ernstige gehandicapte kinderen hebben een Magic 
Flute in bruikleen van de stichting. Ze vinden het belangrijk dat 
iedereen kan meedoen en hebben nu zo'n 100 instrumenten 
uitgeleend. 
 
In 2013 en 2015 hebben we twee Magic Flutes geschonken. In 
2020 een gamecontroller 
 
Recent is er een nieuw instrument ontwikkeld, de Adaptive Travel 
Sax. Dit instrument komt uit de 3D-printer, weegt slechts 300 gram 
en wordt geheel naar de mogelijkheden van de bespeler gebouwd. 
Men heeft het instrument met groot succes bij verschillende 
kinderen uitgeprobeerd. Kinderen met een ernstige progressieve 
spierziekte kunnen de hele lichte klepjes makkelijk bedienen en 
met weinig adem krijg je al geluid. Kinderen met een halfzijdige 
aandoening kunnen het instrument eenhandig bespelen. Ze zijn 
heel enthousiast over de mogelijkheden. Zij willen nu een aantal 
instrumenten gaan aanschaffen voor de uitleen. Er is al een 
wachtlijst , het blijkt dat de kinderen met dit instrument naar 
muziekles kunnen. 

 
(voor een filmpje zie onze website) 

 
 
 
 
 
Zomerkind, Nieuw-Beijerland 
Materiaal:      Keukenmachine  (2021-05) 
 
Bij Kinderdagcentrum Zomerkind komen kinderen met een ernstige beperking. (zie ook project 2021-01)  
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De volgende vraag bereikte ons: 
 
Als jongeren en begeleiders van Ontwikkelcentrum Zomerplus zouden 
wij ontzettend blij zijn met een goede keukenmachine. De jongeren 
doen namelijk mee aan "Kanjers in de keuken". Een project waarbij alles 
gericht is op het zelf doen, beleving, participatie en natuurlijk heel veel 
kookplezier! 
 
Om deze keukenmachine zelf te kunnen bedienen, als je beperkt bent in 
je handfunctie, zijn er twee apparaten nodig. 
Namelijk: een schakelkastje (deze maakt dat het apparaat in- en 
uitschakelt via bediening met een externe knop in plaats van de 
knoppen op het apparaat zelf) en dus een bedieningsknop: een lib 
switch. 
En wij vinden het voor onze jongeren heel belangrijk; "wat je zelf kan wil 
je zelf doen". 
 
Bij elkaar staan de volgende materialen op ons verlanglijstje waar jullie 
mogelijk een keuze uit kunnen maken: 
 
    Keukenmachine: Magimix Cuisine 5200 XL. 
    Schakelkastje: Power Switch of powerlink 4. 
    Bedieningsknop: Big beamer twist.  
 
Wij hebben alles gefinancieerd. 
 
Op de foto een "appelschilapparaat" 
 
 
 

 
 
 
Wederom mochten we in 2021 van ABB een donatie ontvangen, alsmede een aantal extra giften. 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 2022 weer op steun. 
 
Namens het bestuur:  
Astrid Kramp,  Barbara Tilly,  Germaine Reniers,  Margreet Koster,  Raymond Martens,  Vedad Handžo, 
Willem Bakker en ondergetekende. 
 
 
Maart 2022 
Hans Hamakers, voorzitter. 
 

 

 


