Familiekerk wordt Kinderexpertisecentrum
De KinderKoepel Rotterdam
zorg & aandacht onder één dak
De herbestemming tot kinderexpertisecentrum en de restauratie van de Heilige
Familiekerk is begin november 2016 van start gegaan. De sociaal
maatschappelijke wijkfunctie van het prachtige monumentale pand zal worden
hersteld. Ook de buiteninrichting vraagt om herontwikkeling.
Het Kinderexpertisecentrum is toegankelijk voor alle kinderen en hun families uit
de stad Rotterdam en de stadsregio.
In De KinderKoepel Rotterdam worden gehuisvest:
-

-

-

-

De Kinderzorg Kliniek voor het chronisch zieke kind (0-15 jaar) en de
familie.
Het Verpleegkundig Kinderdagverblijf van Medisch Kindzorg Instelling
CityKids voor o.a. kinderen (0-12 jaar) met een intensieve
verpleegkundige zorgvraag.
Het Kinderdagcentrum van Medisch Kindzorg Instelling CityKids voor o.a.
kinderen (0-12 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke
beperking, stoornis in het autistisch spectrum en bijkomende
problematiek.
Een Kinderzorghuis / logeerhuis voor kinderen (0-15 jaar) met een
intensieve verpleegkundige en/of palliatieve zorgvraag, na intensieve
ziekenhuisopname en respijtzorg, maar ook als vertrouwd logeeradres!
In de aangrenzende Pastoriewoning worden 11 appartementen
gerealiseerd waar jongvolwassenen (16-23 jaar) met een licht
verstandelijke beperking beschermd kunnen wonen.

www.defamiliekerk.nl

De verbouwing van De Pastorie is in volle gang, waarbij veel aandacht wordt
besteed aan de doelgroepgerichte inrichting. Met specialistische kennis en kunde
legt het projectteam zich erop toe de Pastorie zo in te richten, dat er elf jongens
met een verstandelijke beperking – in een besloten en beschermde setting –
kunnen wonen.
De Pastorie is onderdeel van het plan om een multidisciplinair
Kinderexpertisecentrum in de Familiekerk te realiseren, de KinderKoepel
Rotterdam.
Volgens de planning zal De Pastorie medio september worden opgeleverd en in de
weken die daarop volgen, willen wij graag de specialistische inrichting realiseren.
In juli 2019 zal de restauratie en verbouwing van de kerk van start gaan en ook
daarvoor hebben wij, Stichting Kruimeltje voor de kindvriendelijke inrichting en
Stichting Behoud voor de Heilige Familiekerk, voor het gebouw en ruimtes
ondersteuning nodig in de vorm van donaties, leningen en/of materiële giften.
Wij waarderen het zeer dat u ons eerder heeft laten weten bereid te zijn ons te
(blijven) steunen of dat u interesse heeft getoond in dit mooie project. We willen u
dan ook graag meenemen in de ontwikkelingen en nodigen u uit het project te
komen bekijken en de sfeer te komen proeven in dit monumentale gebouw.
Op locatie zult u zeker ervaren dat het om een bijzonder project gaat; de
maatschappelijke vereniging van een kinderzorgcentrum, behoud van een
historisch monument en van gelegenheid-ruimte(s) voor buurtbewoners is uniek.
In de regio Rotterdam is er weinig opvangmogelijkheid voor de kwetsbare groep
bewoners die ons voor ogen staat. De bewoning van De Pastorie en de
multidisciplinaire functie van de KinderKoepel zullen een verrijking zijn voor de
regio Rotterdam en het verschil maken. Wij willen u van onze plannen en de
concrete invulling van een leven binnen De Pastorie dan ook graag op de hoogte
brengen. Wij nodigen u daarom uit voor een presentatie en rondleiding in de
Familiekerk en De Pastorie. Na afloop wordt de bijeenkomst afgesloten met een
borrelhapje en een drankje.
Het verheugt ons u uit te nodigen voor de presentatie op maandag 11 juni 2018.
Wij zouden het op prijs stellen als u ons informeert of u aanwezig kunt zijn. U kunt
zich aanmelden bij Mariëlle Franken voor 5 juni 2018 via info@defamiliekerk.nl.

Maandag 11 juni 2018
van 16.00 tot 18.30 uur

Locatie: Imeldaschool (om de hoek van de Familiekerk)
Veurstraat 3-7, 3037 BN Rotterdam

Programma
16.00 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee
16.15 uur Presentatie bouw en restauratie proces door
Heleen Meinsma (adviserend architect) en
Bart Dura (Stichting Behoud)
16.35 uur Presentatie De Pastorie en Kinderexpertisecentrum door
Nicoline Cornelissen (projectleider zorgbestemmingen
HFK/Stichting Kruimeltje)
17.00 uur Hulpvraag bespreken met genodigden
17.30 uur Rondleiding De Pastorie en de Familiekerk
17.45 uur Afsluiting en drankje

Doel
•
•

•

Kennismaken met de initiatiefnemers en betrokken stichtingen
van dit innovatieve Rotterdamse herbestemmingsproject
Hulpvraag neerleggen bij (Rotterdamse) ondernemers en
stichtingen om dit project niet alleen financieel, maar juist ook in
natura te ondersteunen
Verbinding en betrokkenheid vergroten en ons Samen Sterk te
maken voor kindgerichte zorg voor kwetsbare kinderen en
jongeren en hun families in Rotterdam en omgeving

