
Aan alle betrokkenen en donateurs van de kindvriendelijke inrichting van het Droomhuis, het 

Kindergezondheidscentrum voor het chronisch zieke kind, in de Familiekerk te Rotterdam. 

Op 10 juli jl. is door Stichting Behoud Heilige Familiekerk het besluit genomen dat het Droomhuis 

Rotterdam niet gerealiseerd kan worden. Het bestuur van Stichting Behoud Heilige Familiekerk, de 

partij die de verantwoordelijkheid had voor de realisatie van het Droomhuis, acht de risico’s te groot.  

Wij betreuren het enorm dat zo’n mooi project met alle zorgbestemmingen voor chronisch zieke 

kinderen en hun ouders naast de waardevolle buurtfunctie geen doorgang kan vinden. We troosten 

ons met de gedachte dat we met uw bijdragen wel de mooie Pastorie woning, als beschermd woon 

initiatief, mei 2019 hebben kunnen realiseren, waar 11 jongeren 24 uur per dag kunnen worden 

begeleid en voorbereid worden op hun toekomst en plek in de maatschappij. 

Het bestuur van Stichting Kruimeltje is zich ervan bewust dat vele vrijwilligers en donateurs de 

afgelopen jaren hebben bijgedragen om de kindvriendelijke inrichting van het toekomstige 

Droomhuis mogelijk te maken. 

Het bestuur van Stichting Kruimeltje beraadt zich de komende tijd over hoe om te gaan met deze 

onfortuinlijke situatie en zal voor 1 december aanstaande haar donateurs laten weten welk pad wij in 

de toekomst wil gaan volgen waarbij de lijn: ‘het ondersteunen van projecten voor zorg intensieve 

kinderen en jongvolwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebben’ 

onze leidraad zal zijn. 

Voor 1 december zullen wij alle donateurs en partners, die aan een specifiek kavel in het Kinder- 

gezondheidscentrum hebben bijgedragen, gaan benaderen om met hen te spreken over hoe om te 

gaan met hun donatie en de afwikkeling van de lopende afspraken. 

Het bestuur van Stichting Kruimeltje zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, mocht u 

ondanks dat toch nog nadere informatie wensen te ontvangen dan kunt u ons bereiken via het email 

adres info@stichtingkruimeltje.nl 

 

 

 

 


