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STICHTING KRUIMELTJE 
MAAKT ZICH STERK VOOR DE 
KINDVRIENDELIJKE INRICHTING 
VAN NIEUW KINDERZORGCENTRUM

INGEZONDEN
Door: Clublid Gert Abma - Daamen & van Sluis

Hiervoor is veel hulp nodig, hulp die in ieder 
geval komt van een Bekende Rotterdammer 
………………………………………………..Kruimeltje.
Wie kent Kruimeltje niet? Het Rotterdamse straatjongetje 
dat in de jaren 20 van de vorige eeuw met zijn hondje Moor 
alle narigheid wist te doorstaan door zijn humor, levenslust 
en doorzettingsvermogen. Dit kleine dappere ventje heeft 
vele harten geraakt. 
En dat is precies wat Stichting Kruimeltje wil: veel mensen 
bereiken die willen meehelpen om een ziek kind of een kind 
met een beperking meer kwaliteit van leven te geven. 

Van kerk naar kinderzorgcentrum
Waar vroeger de priester zijn preek hield, worden straks chronisch 
zieke kinderen geholpen. In de vroegere Heilige Familiekerk 
in Rotterdam Noord komt namelijk een voor Nederland uniek 
gezondheidscentrum voor kinderen.

De rooms-katholieke Familiekerk werd gebouwd tussen 1925 en 
1926. Ruim vijfenvijftig jaar later, in 1982, liep het aantal gelovigen 
dusdanig terug dat een deel van de kerk in gebruik werd 
genomen als buurthuis. Omdat de teruggang in kerkgangers zich 
steeds verder voortzette, sloot de kerk negen jaar geleden haar 
deuren.

Vijf zorgfuncties onder één dak
En nu – na jaren leegstand en verval – krijgt het kerkgebouw een 
nieuwe bestemming, een initiatief van projectontwikkelaar Bart 
Dura en Maritza Russel, directeur van Medisch Kindzorg Instelling 
CityKids. In de Familiekerk komen vijf zorgfuncties onder één dak.

Bij CityKids staat kindgerichte zorg, kwaliteit en kleinschaligheid 
voorop. Het was dan ook eigenlijk geen verrassing dat CityKids 
afgelopen jaar de eerste Gouden Smiley voor excellente 
kindgerichte zorg buiten het ziekenhuis in ontvangst mocht 
nemen. Zowel het verpleegkundig kinderdagverblijf als het 
kinderdagcentrum, nu gevestigd in het centrum van Rotterdam, 
verhuizen mee naar de kerk.  

In het kerkgebouw kunnen families straks het 
kindergezondheidsplein en de kinderdagbehandeling bezoeken. 
De kinderarts, de kinderfysiotherapeut, de (pre) logopedist en 
andere eerste lijns zorgprofessionals houden daar met elkaar 
het carrouselspreekuur. De zorg wordt zodoende geïntegreerd 
en gecoördineerd door dit multidisciplinair kinderteam. Zo wordt 
het gezin maximaal ondersteund in hun zoektocht naar de best 
mogelijke zorg voor hun kind. 

Ook wordt 24-uurszorg geboden aan kinderen met een 
verpleegkundige en/of palliatieve zorgvraag, maar ook de 
kinderen van het kinderdagcentrum kunnen komen logeren 
(respijtzorg). Het gezin kan zo even bijtanken om daarna de zorg 
van het zieke kind weer op zich te nemen. Er kunnen 6 kinderen 
en hun ouders, broertjes en zusjes terecht.  

En in de pastorie worden elf appartementen ingericht waar 
jongvolwassenen tussen de 16 en 23 jaar oud met een licht 
verstandelijke beperking beschermd kunnen wonen. 

Renovatie
Voor dat dit gerealiseerd kan worden, moet de kerk opgeknapt 
worden. Hiervoor is de Stichting voor het behoud van de 
Heilige Familiekerk in het leven geroepen die de kerk (inclusief 
de pastoriewoning) volledig en duurzaam zal restaureren. Het 
kerkgebouw is inmiddels weer één geheel. De muur die in 1982 
werd gebouwd om van een deel van de kerk een buurthuis te 
maken is gesloopt. Binnenkort start de renovatie van de pastorie 
als ook de restauratie van de buitenschil van de kerk. Vervolgens 
zal de “inbouw” plaats vinden voor de andere zorgfuncties in het 
kerkgebouw. De verbouwing zal circa 1 jaar duren. Meer over de 
verbouwing en Stichting Behoud kunt u vinden op 
www.defamiliekerk.nl. 

Zorgdroom
De transformatie van Familiekerk naar kindgericht zorgcentrum 
is een bijzonder project. De realisatie hiervan is een droom: 
Een zorgcentrum waar het ernstig dan wel chronisch zieke kind 
en het kind met een beperking - én het gezin -  centraal staan. 
Zij moeten in een veilige en warme omgeving de zorg en de 
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begeleiding krijgen die nodig is. Daarnaast moeten kinderen 
met een chronische ziekte maximaal de kans krijgen zich te 
ontwikkelen waardoor zij later een goede plek kunnen vinden in 
onze samenleving. Dit laatste geldt ook voor de jongvolwassenen 
die in de pastorie beschermd gaan wonen. Zij zullen worden 
betrokken binnen de wijk en in het kinderzorgcentrum met 
verschillende dagactiviteiten.

Stichting Kruimeltje
De naam van de stichting is verzonnen door Rein Lander, 
oprichter van Stichting Pallieter, die zo’n 10 jaar geleden een 
ander uniek project voor zieke kinderen in buurgemeente Capelle 
aan den IJssel heeft gerealiseerd: Pallieterburght, een kleinschalig 
warm huis met dagopvang en 24 uurs zorg voor  ernstig zieke 
kinderen.  Stichting Pallieter helpt Stichting Kruimeltje graag bij 
haar missie om het kinderzorgcentrum zo in te richten dat de 
kinderen – en hun gezin - zich echt thuis kunnen voelen. 

Zou het niet fantastisch zijn als we samen dit kinderzorgcentrum 
kindvriendelijk kunnen inrichten? 
Voor en door Stichting Kruimeltje zijn dit jaar al diverse activiteiten 
georganiseerd. Zo was er in mei een fantastische benefietavond 
in de Familiekerk, waren er activiteiten in kerken, bij serviceclubs 
en donaties van fondsen. 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 5,5 ton. Er is dus nog veel geld 
nodig!

Draagt u dit echt Rotterdams project voor zieke kinderen en 
kinderen / jongeren met een beperking ook een warm hart toe, 
steun dan Stichting Kruimeltje met een gift of met goederen of 
diensten in natura. Of organiseer een activiteit of een evenement 
ten bate van Stichting Kruimeltje. In uw netwerk kent u vast ook 
mensen die ons willen helpen. Help ons deze kinderen meer 
kwaliteit van leven te geven. Met z’n allen kunnen we zoveel 
meer!!

Voor meer informatie neem contact op met Nicoline Cornelissen, 
bereikbaar via info@stichtingkruimeltje.nl of  06 40419929.

Stichting Kruimeltje
Honingerdijk 42
3062 NW Rotterdam
www.stichtingkruimeltje.nl
IBAN: NL 76 TRIO 0338494235 TRI


