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Geacht bestuur, 

 

In het najaar van 2021 wordt in Weert (Limburg) 

Woonbegeleidingscentrum Kuyperhof voor mensen met een meervoudige beperking, visuele 

beperking en niet aangeboren hersenletsel gerealiseerd. 

Een gemeenschappelijke wens die tijdens de vele brainstormsessies met de toekomstige 

bewoners, ouders/verzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers naar voren kwam was de 

behoefte aan buitenlucht, ontmoeting, beweging en activiteit. En dat gaan we ook voor hen 

regelen! We gaan bij WBC Kuyperhof een beleeftuin realiseren met geur, kleur, geluid, 

beweging en ontspanning door alle bloemen, planten, waterelementen, meubilair en 

activiteitenmateriaal die in de tuin komen. Continu worden de zintuigen van cliënten geprikkeld 

en dat is voor hen zeer bevorderlijk. Het wordt een prachtige plek in de natuur die overal 

toegankelijk wordt gemaakt en een rol krijgt in de wijk! Helpt u ons deze beleeftuin de realiseren 

met een financiële bijdrage? 

 

Waarom een beleeftuin bij het WBC Kuyperhof? 

Beweging voor mensen met een complexe/meervoudige beperking is ontzettend belangrijk. De 

stimulatie/prikkeling van hun zintuigen draagt bij aan het welbevinden en ontwikkeling. Dat het 

zo ontzettend belangrijk is voor deze complexe doelgroep die gemiddeld maar 6 minuten per 

dag buiten is, is gebleken uit verschillende onderzoeken. Daar willen we bij het WBC Kuyperhof 

verandering in aan brengen.  

 

Verschillende opties zijn bekeken, besproken en onderzocht. SGL heeft in het verleden ook bij 

andere woonbegeleidingscentra soortgelijke vraagstukken bij de hand gehad. Dat heeft 

toentertijd geresulteerd in het initiatief om een beleeftuin bij het WBC De Baandert (Sittard). 

Tot op de dag van vandaag is dat een gouden zet geweest. De bewoners met diverse 

beperkingen komen met elkaar in contact, bewegen, worden blootgesteld aan de buitenlucht, 

met als opvallend effect dat medicatiegebruik in sommige gevallen afneemt en de algemene 

gezondheid verbeterd. 

 

De werkgroep realiseert draagvlak! 

Op basis van deze zeer positieve output zijn we vol energie verdergegaan als werkgroep. Een 

werkgroep die bestaat uit toekomstige bewoners, begeleiders en vrijwilligers. Samen zijn we 

op pad gegaan om draagvlak te creëren bij o.a. verzorgers en begeleiders, vrijwilligers, mensen 

uit de wijk en het bestuur van SGL. Iedereen werd enthousiast van onze plannen en spontaan 

werd al hulp aangeboden. De conclusie van de werkgroep was helder: Er is meer dan voldoende 

draagvlak en behoefte om een beleeftuin te realiseren bij WBC Kuyperhof. Dat gaan we ook 

doen! We gaan een beleeftuin realiseren die inspeelt op de zintuigen van de cliënten, 

toegankelijk is en daarmee voor interactie zorgt met de wijk, heel veel beweging en 

ontmoetingen! De werkgroep heeft samen met Greenspot & Co (de aannemer) een ontwerp 

van de beleeftuin gemaakt en de werkgroep heeft alle ideeën van de bewoners daarin 

meegenomen. Wij gaan niet alleen een beleeftuin realiseren voor hun, maar juist samen met 
hen!  
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Hoe de beleeftuin eruit komt te zien 

De beleeftuin wordt gerealiseerd aan de deuren van de bewoners (zie ook presentatieprent). 

Zo kunnen de bewoners direct en op een laagdrempelige manier direct de tuin. In de tuin 

worden de volgende beleefelementen geplaatst: 

• Waterelementen; 

• Buitenkeuken; 

• Bomen en planten; 

• Bloemen, kruiden en fruit; 

• Rolstoelvriendelijke terrassen 

• Overdekte ontmoetingsruimte; 

• Verhoogde plantenbakken; 

• Schaduwdoeken; 

• Insectenhotel; 

• Pizzaoven; 

• Picknicktafel (aangepast);  

 

De bewoner die behoefte heeft aan beweging en activiteit kan dit vinden in de tuin, maar dit 

geldt ook voor de bewoner die behoefte heeft aan ontspanning en rust. Uiteindelijk is elke 

bewoner weer anders. 

 

Wat kan er allemaal straks in de beleeftuin? 

Door de beleeftuin ontstaan er veel meer mogelijkheden voor de cliënten. Het is de tuin waar 

de 28 bewoners zelf de regie hebben, hun eigen invulling hebben en kunnen genieten van de 

diverse elementen van de tuin. Werken, dagbesteding en relaxen in een beschermde omgeving 

samen met medebewoners, medewerkers, familie en vrienden. Het wordt het centraal 

middelpunt van activiteiten, zoals onder andere familiedagen, vrijwilligersdagen, ontmoetingen 

met de wijk en eigen groenten verbouwen.  

 

De kosten van de tuin en de financiering 

Wij hopen in de zomer te kunnen gaan starten met de aanleg van de beleeftuin. Dan kunnen 

de bewoners praktisch direct na hun intrek in WBC Kuyperhof ook gebruik maken van de tuin. 

De kosten van de beleeftuin zijn geoffreerd op € 129,778,- (zie begroting + offerte in de 

bijlage). Vanuit SGL gaan wij zelf financieel bijdragen, de vriendenstichting ook en we gaan 

lokale wervingsacties en sponsoring uitvoeren. Daarmee verwachten we € 31.778,- binnen te 

halen en resteert er nog € 98.000,-. Dat willen we dekkend zien te krijgen door bijdragen vanuit 

landelijke, provinciale, regionale en lokale fondsen. Vandaar dat we een verzoek tot 

ondersteuning aan uw fonds richten. Kunt u nagaan of een financiële bijdrage van € 5.000,- 

voor de realisatie van de belevenistuin tot de mogelijkheden behoort? 

 

Wij wachten allen uw reactie in spanning af! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Mevrouw L.M. Evenhuis 

Bestuurder 

 

 

 

 

Bijlagen: Presentatieprent/Inrichtingsplan, Begroting + Financieringsplan met Fondsenlijst, 

Projectplan, Offerte, ANBI-status, KVK, Statuten 


