
 
Nieuwsbrief 1; droom van Schalkwijk, 9 november 2016. 
 
Aan alle geïnteresseerden die de droom van Schalkwijk een warm hart toedragen, 
 
WIE? 
Wij, ouders van een kind met een beperking, werken aan een droom voor onze kinderen die 
werkelijkheid moet gaan worden. Zoals alle ouders maken wij ons zorgen over de toekomst 
van onze kinderen. Hoe zorgen wij dat onze kinderen goed terecht komen in de toekomst? 
 
HOE? 
We hebben elkaar leren kennen op KDC Weteringhoek van Reinaerde waar een deel van ons 
actief is in de cliëntenraad. Binnen de cliëntenraad hebben we aantal projecten kunnen 
uitvoeren zoals sponsoren vinden, 3 X kamp mogelijk maken, bewegings vloer realiseren met 
LION’s club Houten, fietsen en skelters geven. 
 
Wanneer? 
Omdat we elkaar regelmatig spreken bleek dat we dezelfde zorgen en wensen over de 
toekomst van onze kinderen hebben. We besloten in 2015 om te gaan dromen. 
 
Wat? 
Onze dromen kwamen op een aantal onderwerpen overeen: onze kinderen zouden zich heel 
fijn voelen in een landelijke omgeving [bijvoorbeeld Schalkwijk], ze houden van mooie ruime 
en prettig aanvoelende woningen. Er zouden 3-5 woningen kunnen komen van ieder 6-8 
kinderen, de omgeving zou een landelijke uitstraling moeten hebben waarin ze de 
verschillende seizoenen kunnen beleven en voelen, er zou dagbesteding moeten komen, een 
logeerhuis voor ouders zou zeer gewenst zijn, er moet samenwerking zijn met een 
professionele zorginstelling [zoals Reinaerde] die de dagelijkse leiding heeft en uitvoert. Wij 
als ouders “bewaken” onze droom maar voeren hem niet uit, de oppervlakte van het project 
zou tussen de 3 en 5 ha. bedragen. Er zou een tuin met bijvoorbeeld fruitbomen kunnen 
komen, er zou een kleine kinderboerderij kunnen komen die ook toegankelijk is voor 
omwonenden, er zou interactie met de omgeving en omwonende moeten zijn. Realisatie 
van het plan binnen 5 jaar. 
 
 
 



 
 
 
Wat hebben we nu concreet bereikt? 
-We hebben Stichting Reinaerde enthousiast gemaakt voor onze droom. 
-Er is een intentieverklaring getekend met Reinaerde waarin staat dat we de mogelijkheden 
verder gaan onderzoeken, dat wij, de ouders, bewakers van onze droom blijven, dat de 
realisatie van het plan financieel gedekt kan worden door Reinaerde. 
-Er is door notaris Zijerveld van Everest Legal notariaat een stichting gepasseerd. Dit is van 
wezenlijk belang om [grote] sponsoren te kunnen aantrekken.  
-Er is zicht op een aantal locaties. 
-We zijn een traject met Reinaerde gestart om onze droom uitgebreid op papier te krijgen. 
-We zijn bezig met het werven van geïnteresseerden. 
-We hebben een Facebook pagina: dedroomvanSchalkwijk. 
-We zijn bezig met een website. 
-Er hebben zich tot nog toe ruim 30 geïnteresseerden gemeld. 
-Bij ongeveer 50 geïnteresseerden willen we, liefst in voorjaar 2017, een informatie avond 
organiseren. 
 
Hoe verder? 
We gaan binnenkort nog KDC’s bezoeken om leerkrachten en andere ouders enthousiast te 
maken voor onze droom. Maar vooral: we staan aan het begin van onze droom en er is nog 
heel veel te doen door ons. Zodra de website in de lucht komt kunnen we actuele 
veranderingen aan u meteen doorgeven. Tot die tijd kunt u ons volgen op Facebook: 
dedroomvanSchalkwijk. 
 
Hopelijk tot ziens in voorjaar 2017 
 
Andre en Ingrid Wels [ouders van Ivo] 
Margot Gerrits [moeder van Iris] 
Bart en Berna Hunfeld-Hendriksen [ouders van Charlie] 
Simon en Sandra Uijterwaal [ouders van Daan] 

 


