
 

 

 

 

 

Overzicht van Kavels (Kindgerichte ruimtes) 

(Foto’s zijn voorbeelden)  

Stichting Kruimeltje wil het Familiehuis kindvriendelijk gaan inrichten zodat de kinderen en hun 

familie kunnen verblijven in een warme, huiselijke omgeving. Wij hopen dat u ons hierbij wilt 

helpen!  

In dit "boekje" nemen wij u graag mee naar een aantal ruimtes en laten wij benodigdheden zien 

die straks onmisbaar zijn. De Familiekerk moet voor het gezin en het zieke kind als een tweede 

thuis voelen, een tehuis tussen thuis en het ziekenhuis. 

Graag bespreken we met u persoonlijk welke (promotie)mogelijkheden er zijn, wanneer u één van 

de kamers wil aanbieden. Voor donaties vanaf € 1.500 zullen er grote duploblokken aan de 

kinderen aangeboden worden, waar uw (bedrijfs)naam op vermeld kan worden. We hebben 700 

duploblokken besteld, die we straks voor de kinderen onder alle (speel)kamers kunnen verdelen. 

In het bonnenboekje kunt u een voorbeeld zien.  

Kamers Kinderdagcentrum 

Inrichting van 4 kamers voor kinderen tot 

12 jaar met autisme verwante stoornissen, 

gedragsproblematiek en ontwikkelings-

achterstand. De kinderen komen dagelijks 

voor dagbehandeling onder begeleiding van 

de (ortho) pedagogen. De kamers worden 

ingericht met ontwikkelingsgerichte 

materialen speciaal voor deze doelgroep. 

Begroot op € 15.000 per kamer 

Snoezelkamer Kinderdagcentrum 

Snoezelen is een activiteit, waarbij de sensomotorische 

ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Door middel van 

lichteffecten, gedempte muziek, kleuren, geuren en aangepast 

meubilair wordt er een ontspannen ruimte gecreëerd voor alle 

kinderen, die in zorg / behandeling zijn bij het Verpleegkundig 

Kinderdagverblijf, het Kinderdagcentrum en het 24 uurs 

Verpleegkundig Kinderzorghuis. 

Ouders en broertjes en zusjes komen regelmatig mee 

“snoezelen” en ervaren een heel ander contact met hun kind. Ze zien hun kind genieten en 

ontspannen en echt contact maken met hun omgeving. 

Begroot op € 18.000 

 



 

 

Kamers Verpleegkundig Kinderdagverblijf  

Inrichting van 3 kamers voor de zorgintensieve 

kinderen met een verpleegkundige zorgvraag (altijd 

onder toezicht van kinderverpleegkundigen). Deze 

kinderen zijn 3 tot 4 hele dagen per week in zorg. 

De kamers worden ingericht met ontwikkelings-

gerichte materialen en diverse speelhoeken. 

Begroot op € 20.000 per kamer 

 

Speelkamer Dagopname 

Een speelkamer voor de dagopname van de Kinderzorg 

Kliniek op de begane grond voor kinderen tot 18 jaar. 

Ook de kinderen die het multidisciplinair kinder-

gezondheidscentrum bezoeken zijn hier straks 

welkom. (veertig tot vijftig kinderen en hun ouders  

zullen per dag het centrum bezoeken).  

De kamer wordt ingericht met ontwikkelingsgerichte 

materialen en speelhoeken voor diverse leeftijden. 

Een pedagoog en vrijwilliger zullen hier dagelijks de 

kinderen begeleiden.  

Begroot op € 25.000 

 

 

Hobby-Creatieve Ruimte  

Hobby en creatieve ruimte op de begane grond voor 11 

jong volwassenen van 16 tot 23 jaar met een 

verstandelijke beperking, die beschermd wonen en 

werken in de Parochiewoning, het Familiehuis en in de 

wijk.  

Deze ruimte krijgt voorzieningen en materialen 

bestemd voor dagbesteding, creatieve activiteiten en 

heeft tevens een sociaal maatschappelijke functie voor 

de wijk. 

Begroot op € 25.000 

 

 

 



 

 

 

Oefenzaal begane grond 

 

Deze oefenzaal wordt ingericht voor de kinderen van alle 

entiteiten, die onder begeleiding zijn van een kinder-

fysiotherapeut, pre-logopedist en GZ psycholoog. 

De inrichting bestaat uit materialen specifiek voor 

kinderfysiotherapie en pre-logopedie. 

 

 

Begroot op € 25.000 

 

Familiekamer tussenverdieping 

Een gezellige huiskamer voor ouders, families en kinderen 

die opgenomen zijn in het Verpleegkundig Kinderzorghuis en 

voor ouders en families van kinderen die meerdere 

poliklinische behandelingen of onderzoeken moeten 

ondergaan op de dagbehandeling van de Kinderzorg Kliniek. 

Een familiekamer waar families zich kunnen terugtrekken, 

een beetje kunnen ontspannen en bezoek mogen ontvangen. 

Begroot op € 30.000 

 

Snoezel badkamer  

 

Een snoezel badkamer voor kinderen en hun familie van het 

Verpleegkundig Kinderzorghuis.  

Snoezelen is een activiteit waarbij de sensomotorische 

ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Door middel van 

lichteffecten, gedempte muziek, kleuren, geuren en aangepast 

badmeubilair wordt er een ontspannen ruimte gecreëerd. 

Ontspanning en plezier voor het kind en eventueel familie met 

o.a. een hoog laag bad, licht effecten, commode en muziek. 

 

Begroot op € 45.000 

 



 

 

 

Appartement Verpleegkundig Kinderzorghuis 

(kinderhospice)  

Inrichting van 5 appartementen en medische apparatuur voor 

de 24-uurs zorg van ernstig zieke kinderen en hun familie.  

Als stap tussen ziekenhuis en thuis om bijvoorbeeld 

verpleegkundige handelingen aan te leren, vertrouwd te raken 

met de intensieve verpleegkundige zorg maar ook voor de 

laatste levensfase van het kind en de begeleiding daarin voor 

de familie. 

Begroot op € 45.000 per appartement 

 

Buitenruimte / belevingstuin / speeltoestellen 

 

 

Inrichten van de buitenruimte (voor- en achtertuin) voor alle 

kinderen, die in zorg en behandeling zijn in het Familiehuis, als 

ook om samen te spelen met de gezonde kinderen van de 

naastgelegen Imelda school. 

 

 

Begroot op Euro 45.000 

 

“Kunst en innovatie“ in het Familiehuis 

Voor jong en oud die een bezoek brengen aan het Familiehuis ( alle 

zeventig kinderen, die  dagelijks in zorg zijn in VKDV en KDC plus 

alle zorgprofessionals en kinderen en ouders die de 

kinderzorgkliniek en kinderdagbehandeling  bezoeken).  

Ook voor de bezoekers die dit monumentale cultuur historische, 

bijzondere gebouw een warm hart toe dragen.   

Voorbeelden kunnen zijn: mooie innovatieve lift / glijbaan / 

aankleding van het Familiehuis (licht, kleur, in bepaald thema, enz.). 

Dit zal bijdragen aan Kunst voor de stad en verhoging van 

uitstraling kindvriendelijkheid, sfeer en omgeving.  

Kunst en innovatie voor het Familiehuis en de stad Rotterdam   

is begroot op € 100.000 


