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In deze nieuwsbrief informatie over de volgende onderwerpen: 

 

-Droomlogeren 

-Businessplan 

-Komende jaren 

-LACCS 

 

 
 

Droomlogeren 

 

Hoe leuk is het als je ziet en weet dat je kind geniet van het samen zijn met 

elkaar, van leuke uitstapjes maken, gezellig met elkaar eten en nieuwe 

vrienden maken in een veilige zorgzame en vertrouwde omgeving. 

 

Dromen worden werkelijkheid want er is nieuws over het Droomlogeren. 

Nadat we u gevraagd hebben uw interesse voor het Droomlogeren kenbaar 

te maken hebben zich 16 kinderen aangemeld. 

De uitvoering en begeleiding van het Droomlogeren hebben we uit handen 

gegeven aan “de Buitelaers”, onderdeel van Reinaerde, een professionele 

organisatie waar veiligheid en deskundige zorg zonder meer gewaarborgd is. 



Dit alles natuurlijk met als uitgangspunt het buitenleven dat we als Droom van 

Schalkwijk zo belangrijk vinden voor onze kinderen. 

Zij hebben twee locaties gevonden waar gelogeerd zou kunnen worden.  

 

Dat zijn: 

-Landgoed Ginkelse Duinen in Leersum : 

https://www.molecaten.nl/landgoed-ginkelduin 

en zorgboerderij “de vier jaargetijden” in Kamerik:  

http://www.vierjaargetijdenlogeren.nl 

 

Net zoals later bij de droom van Schalkwijk is het voor het Droomlogeren 

belangrijk dat onze kinderen in een passende groep komen. Dat wil zeggen 

dat ze groepen willen samenstellen waarin de interesses van onze kinderen, 

de leeftijden en de zorgzwaarte overeenkomen. Het bleek dat dit moeilijk te 

realiseren was onder de groep van 16 kinderen die zich aangemeld hadden. 

Na veel overleg en vergaderen zijn we tot de volgende afspraken gekomen. 

Binnen de groep van 16 kinderen is een groep samengesteld die op een van 

bovengenoemde locaties kan logeren. Voor de overige aanmeldingen 

wordt door de Buitelaers nog naar andere passende mogelijkheden 

gekeken. 

Alle belangstellenden voor Droomlogeren zullen door “de Buitelaers” 

benaderd worden. 

 
 

 
 

Businessplan 

 

Ons businessplan is klaar!  

Vergaderen, doorrekenen en opnieuw doorrekenen op wensen en 

haalbaarheid. Het is een goed en gedetailleerd plan geworden. 

 

 

https://www.molecaten.nl/landgoed-ginkelduin
http://www.vierjaargetijdenlogeren.nl/


 
 

Wij vinden het belangrijk dat ons businessplan klaar is. We hebben er samen 

met Reinaerde de hele winter aan gewerkt. Het voordeel is dat we de 

haalbaarheid van ons project in kaart hebben gebracht. Met dit businessplan 

kunnen we onze droom starten. Alles is doorgerekend: de kosten van de 

grond, de kosten van bebouwing, de kosten van het personeel, de diensten 

die het personeel gaat draaien de manier waarop onze kinderen begeleid 

gaan worden; aan alles is gedacht. 

Met dit businessplan als uitgangspunt kunnen we het ontbrekende stuk gaan 

invullen. De aankoop van de grond en bouwplannen op die grond. Als dat 

rond is kunnen we door dit businessplan meteen van start gaan. 

 

 

 
 

Komende jaren 

 

Waarschijnlijk wordt u net als wij steeds ongeduldiger wat betreft de toekomst 

van de Droom van Schalkwijk. Wat zijn nu onze komende acties? 

Om te kunnen starten hebben we kapitaal, grond en zeg maar “stenen” 

nodig. 

We hebben afgelopen winter gebruikt om goede kontakten met 

financierders te leggen. Het lijkt erop dat we binnenkort een positief geluid te 



horen krijgen van deze financierders zodat we een bod op grond kunnen 

uitbrengen. Zoals u weet hebben we enkele locaties in Schalkwijk op het oog 

maar daar is bijgekomen dat we een interessante partij hebben gevonden 

die wil bouwen dus zeg maar “de stenen” wil leveren. Ook daar krijgen we 

binnenkort uitsluitsel over.  

 

 
 

LACCS 

 

Wij willen dat onze kinderen gelukkig zijn als ze gaan logeren of wonen in de 

Droom van Schalkwijk. Wat vindt Eva van Kleef, gedragskundige bij 

Reinaerde regio lekstroom, belangrijk om op te letten en met welk 

programma werkt zij? 

 

Eva: 

Wat vinden we echt belangrijk voor onze cliënten? (vanuit het LACCS-

programma, “Goed Leven”). 

In een Goed Leven voor onze cliënten gaat het om menselijke behoeften die 

wij allen hebben: een lijf zonder pijn, lekker slapen, dingen doen die je leuk 

vindt, zo nu en dan iets nieuws ondernemen, je begrepen en gewaardeerd 

voelen en verbonden zijn met de mensen om je heen.  

In het contact met cliënten zijn hierbij onze ‘waarden’ dat cliënten: geliefd 

zijn, positieve betekenis voor de ander hebben, aandacht krijgen en gehoord 

en gezien worden. Dat ze nabijheid, verbondenheid en emotionele 

beschikbaarheid ervaren van begeleiders.  

Écht, oprecht contact is een voorwaarde voor je veilig voelen en prettig de 

dag door kunnen komen en daardoor van groot belang! 

 

Voor meer informatie over het LACCS-programma: 

http://www.laccsprogramma.nl 

 

 

http://www.laccsprogramma.nl/


 
 

 

 

Wij wensen iedereen een vrolijk Pasen       toe en hopen in de 

volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen over de grondpositie en 

bouwplannen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur de Droom van Schalkwijk 

 

   

 


