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Geachte donateurs,
belangstellenden en vrienden van Stichting Kruimeltje

Stichting Kruimeltje is jarig!
Stichting Kruimeltje viert op 22 december a.s. alweer haar eerste verjaardag! Het is een prachtig jaar geweest.
Graag brengen we u met deze eerste Nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten van het afgelopen jaar. Deze
activiteiten hebben meestal in het teken gestaan van de fundraising voor de kindvriendelijke inrichting van
de Familiekerk. Een oude al jaren leegstaande monumentale kerk in Rotterdam Noord, die omgetoverd zal
worden in een Kinderzorgcentrum voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte, beperking of ernstige
verpleegkundige of palliatieve zorgvraag. Eind 2018 bevindt zich hier alle kindzorg onder 1 dak. Stichting Kruimeltje
wil voor dit Kindzorghuis alle kinderkamers, oefentherapiekamer, dagbestedingskamer, chillkamer voor de
jongeren, speelkamers, snoezel(bad)kamers en de kamers in het kleine kinderzorghuis (voorheen kinderhospice)
kindvriendelijk inrichten opdat ieder kind en iedere jongere met een beperking in de leeftijd tot 23 jaar zich welkom,
geborgen en thuis kan voelen. Het afgelopen jaar heeft Stichting Kruimeltje al tal van donaties ontvangen en zijn er
diverse acties geweest. Het realiseren van zo’n groot project kan alleen als iedereen zijn / haar steentje bijdraagt.
Het fundraising diner van 13 mei jl. was hier het grote bewijs
van: Een fantastische avond met een prachtige opbrengst
van ruim 368.000 euro! Dat zullen we niet zo snel meer
evenaren. We zijn velen van u daar heel erg dankbaar voor.
Ook in de maanden hierna hebben veelal Rotterdamse
fondsen, (familie)Stichtingen en ook via diverse acties in
Rotterdamse kerken hier nog een schepje bovenop gedaan!
Ook particulieren en bedrijven vierden al hun verjaardag,
jubileum, afscheid of huwelijk voor de kindvriendelijke
inrichting waarvoor ruim 1,5 miljoen euro nodig is. Op dit
moment staat de teller op ruim 600.000 euro. Een prachtig
bedrag en we zijn al een heel eind op weg!

Naast het doneren van geld is ook het sponsoren in natura zeer welkom; van bedden tot wasmachines, gordijnen en
mooie houtenvloer in de Pastorie, enz.. Er is gewoon heel veel nodig en het voelt goed om ons Samen Sterk te maken voor
dit mooie project, waar we straks allemaal trots op zullen zijn!
Al deze grote en kleine gezamenlijke acties en donaties zijn immers nodig, om grote en kleine “Kruimeltjes” te
ondersteunen en hen meer levensplezier te geven en hun ontwikkelingskansen te vergroten opdat zij ook gewoon
mee kunnen doen in onze maatschappij. Leven met een beperking of ernstige verpleegkundige zorgvraag is voor deze
kinderen en hun ouders, die vaak helaas ook nog in moeilijke sociale en financiële omstandigheden verkeren, een
moeilijke opdracht. De invloed hiervan op de eigen omgeving, broertjes en zusjes, maakt het voor ouders allemaal niet
makkelijker.

Bouw Pastorie is begonnen
Het verkrijgen van de omgevingsvergunning was een grote hobbel. Het goede nieuws is
dat de bouwvergunning voor de transformatie van de Pastorie en de Familiekerk onlangs
onherroepelijk is verleend! Zo is op 1 december jl. is de verbouwing van de Pastorie
begonnen, waar 11 appartementen ingericht worden voor jongvolwassenen met een
verstandelijke beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Heel blij zijn we met het eerste
deel van het legaat van het Bosmanfonds waarmee we drie appartementen kunnen richten.
In januari 2018 zal aan de schil van de kerk worden begonnen. Stichting voor het Behoud
van de Heilige Familiekerk werft ook fondsen om de verbouw en herbestemming mogelijk
te maken. We bevelen u deze (culturele) ANBI Stichting van harte aan.
Voor meer informatie zie http://www.defamiliekerk.nl/.
De planning is dat de jongeren eind mei 2018 hun appartement in de Pastorie kunnen betrekken en dat het hele
Kindergezondheidscentrum eind 2018 haar deuren zal openen voor alle kinderen en hun familie uit Groot Rotterdam!
Zijn er vrijwilligers onder u die zitting willen nemen in de feest/openingscommissie, dan kunt u zich nu al aanmelden
door een mailtje te sturen naar info@stichtingkruimeltje.nl. Het moet een groot feest worden voor iedereen die zich
betrokken voelt bij en de realisatie mogelijk heeft gemaakt van dit unieke Rotterdamse Kindzorgcentrum. Zijn er onder u
vrijwilligers, die mee willen helpen bij activiteiten van Stichting Kruimeltje dan bent u van harte welkom.

Samenwerking Metalent
Naast de kindvriendelijke inrichting van het Kinderzorgcentrum wil Stichting Kruimeltje zich in 2018 ook sterk maken
om kwetsbare jongeren met een beperking met afstand tot de arbeidsmarkt te gaan ondersteunen. Zo hebben we de
samenwerking opgezocht met Stichting Metalent. Door intensieve samenwerking met bedrijven en beroepsonderwijs
bevordert Metalent leer werk plekken voor de instroom van jongeren in de metaal, metalektro, industrie en maritieme
sector. Wederom een mooi Rotterdams project en omgeving! We zullen u hier in het nieuwe jaar verder over informeren.

Activiteiten voor zieke én gezonde kinderen
Zo heeft Stichting Kruimeltje afgelopen september een sportdag georganiseerd voor alle kinderen van
de Imeldaschool (een reguliere basisschool), de Bergkristal (speciaal basisonderwijs) en van Medisch
Kindzorg Instelling CityKids. Stichting Present heeft voor 25 vrijwilligers gezorgd: De medewerkers
van HelloPrint Rotterdam kwamen ons – als bedrijfsuitje - helpen tijdens deze sportieve feestdag.
Een prachtige dag waar 260 zieke en gezonde kinderen samen optrokken. Een meisje uit groep 6 van
de Imeldaschool vroeg aan het eind van de dag of de kindjes met de “slangetjes” (in hun neus) en in

de rolstoel weer gauw kwamen spelen! Ook van veel ouders kregen we brieven dat de
kinderen onder de indruk waren van deze vrolijke dag en enorm hadden genoten!
Een ander hoogtepunt was de Denksportdag waar 15 kinderen met een beperking
hebben meegedaan aan de Schaak en Dam Simultaan met Thea Lanchava en Ton
Sybrands. Met dank aan Stichting Stinafo, Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind.
Al deze activiteiten kunt u terug lezen op onze website https://www.stichtingkruimeltje.nl/.

Word Vriend van Stichting Kruimeltje
Aan het eind van dit fantastische jaar willen we u vragen om te overwegen officieel Vriend
van Stichting Kruimeltje te worden. Bij een donatie van minimaal 250 euro per jaar bent
u al Vriend van de Stichting. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van alle activiteiten en ontvangt u uiteraard
onze nieuwsbrieven. Het zou geweldig zijn als u ook een langere verbintenis met onze Stichting zou willen aangaan.
U kunt dit aangeven op het vriendenformulier, zie bijlage. We zouden het ook zeer op prijs stellen als u in uw netwerk
mensen enthousiast wilt maken Stichting Kruimeltje te ondersteunen in welke vorm dan ook-bij de realisatie van de
kindvriendelijke inrichting van de Familiekerk.
Rest ons u en alle vrijwilligers te danken voor uw belangstelling en aandacht in dit eerste jaar. We vertrouwen op uw
betrokkenheid. 2018 gaat een mooi jaar voor ons worden: De realisatie van ons eerste grote project, samen met u! Onze
doelgroep geven wij graag de kracht door van Kruimeltje, onze inspiratiebron. In de jaren 20 van de vorige eeuw vond dit
Rotterdamse ventje ondanks tegenslag, samen met zijn hondje Moor, zijn weg dankzij zijn humor, doorzettingsvermogen
en levenslust!

We wensen u hele gezellige kerstdagen toe en ontmoeten u graag
bij één van onze Kruimeltjes activiteiten in het nieuwe jaar!

Voor kinderen en jongvolwassenen die intensieve
en/of palliatieve zorg nodig hebben.
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