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Brussen


www.funcare4kids.nl

Deze organisatie organiseert diverse Fundagen voor broer en zussen van zorgintensieve kinderen.

Clini Clowns
De CliniClowns geven verschillende voorstellingen in allerlei verschillende settingen. Aangepast op de
verschillende kinderen.Ze komen ook regelmatig op de kinderdagcentra van de Gemiva-SVG Groep.
 www.cliniclowns.nl
Er is het CliniClowns College. Een unieke belevenis voor zieke of gehandicapte kinderen en hun gezin.
Het CliniClowns College is 2 uur durend bezoek aan de CliniClowns zonder dat andere gezinnen
hierbij aanwezig zijn. Meer informatie en aanmelden:
 www.cliniclowns.nl/wat-doen-we/evenementen/cliniclowns-colleges

Extra vergoedingen
Er is een boekje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Dit boekje heet: Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte.
Deze is te downloaden:
 https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/brochurevws.pdf
Dubbele kinderbijslag
Bij zorgintensieve kinderen kun je in aanmerking komen voor een dubbele kinderbijslag.
Tip van een ouder. Kom je niet uit de aanvraag. Vraag hulp bij een sociaal wijkteam!
 www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag_aanvragen

Extra kinderbijslag
Eenmalige uitkering voor gezinnen, ouders met zorg intensieve kinderen. Deze eenmalige
uitkering is afhankelijk van het inkomen.

Facebook
Via Facebook is veel informatie te krijgen in de verschillende facebookgroepen:
 BOSK mcg/emb netwerk voor ouders
 Geef me de 5
 Stichting Lotje&co
 Ouders van kinderdagcenrum De Kleine Oase in Zwijndrecht (besloten groep)

Kapper
Kapperij Renate. Zij is een thuiskapster die geduldig is. Een moeder heeft er goede ervaringen mee.
www.kapperijrenate.nl
06-24201803
renateschreuder@upcmail.nl

Kleding



www.welyou.de voor aangepaste rompers.
www.jako-o.com duitse website waar rompers te koop zijn. Ouders geven aan dat de
kwaliteit goed is. Er zijn veel aanpassingen gedaan aan de rompers zodat deze ook goed
gebruikt kunnen worden voor kinderen die zonde voeding krijgen.

Logeren
Bij verschillende zorgorganisaties is de mogelijkheid om te logeren.
Bij Gemiva-SVG Groep
 www.gemiva-svg.nl/Zorg-en-ondersteuning/Zorgaanbod/Tijdelijk-verblijf/Logeren
 Bijvoorbeeld Logeerhuis Bijenkorf in ´s Gravendeel
Bij ASVZ
 www.asvz.nl/ondersteuning/ondersteuning-thuis/logeren
 Bv Logeerhuis Dordrecht
Bij Syndion
 www.syndion.nl/ondersteuning/ondersteuning-voor-mijn-kind-en-gezin/logeren
 Bv Blokhuis in Hardixveld.

MEE
MEE is een overkoepelende organisatie die gelooft in een samenleving voor iedereen. Ook voor
mensen met een beperking. Op de site is veel informatie te vinden.
 www.mee.nl

Mantelzorg
Als ouders ben je mantelzorger. Bij MEE is hierover veel bekend. In sommige gemeenten worden er
extra activiteiten geregeld voor mantelzorgers.



www.meemantelzorg.nl

Ondersteunende Gebaren
Er is een app waarin de ondersteunende gebaren opgezocht kunnen worden:
I Sign (Apple) en het gebaar van de dag.

Ouderschap, Opvoeden
 https://schouders.nl
Een platform van, voor en door ouders van een kind met een met een lichamelijke handicap,
verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen).
 https://www.opvoeden.nl/ouderschap/zorgintensieve-gezinnen
Als ouder van een zorgintensief kind ben je een gewone opvoeder. Maar dan wel met een pittige
uitdaging. Dit merk je in het gezinsleven, aan je gevoelens en aan je verwachtingen van de toekomst.
Dit wordt ter sprake gebracht op deze website.

PGB
 www.pgb.nl
Dit is een site van Per Saldo. De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Informatie langdurige zorg


www.regelhulp.ilz

Speel-o-theek




In Sliedrecht bij de ASVZ is een speel-o-theek met aangepast speelgoed.
www.asvz.nl/ondersteuning/dagbesteding/vrije-tijd/speel-o-theek/
In Rotterdam bij Rijndam.
www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/speel-o-theek
In Dordrecht, in de wijk stadspolders is speel-o-theek pip en zo.




www.pipenzo.nl
In Dordrecht, in de wijk Krispijn is speel-o-theek Koloriet.
www.wijkendordrecht.nl/oud-krispijn-2013/organisaties-in-de-wijk/speel-o-theek-koloriet
In Gouda speel-o-theek Spele-spel www.gemiva-svg.nl/spele-spel

Spelen
Speeltuinen
 In recreatieoord Binnenmaas is een speeltuin, kinderboerderij en buitenzwembad en
wandelgebied. www.recreatieoordbinnenmaas.nl
 In Sliedrecht is een kinderboerderij met natuurpark met natuurpaden en
verschillende waterpartijen.
www.feitsmapark.nl
 Speeltuin Victorie in Dordrecht aan de Heysterbachstraat 103. Het fijne van deze
speeltuin is dat je als groep hem 's ochtend kunnen afhuren en het hek dan dicht is
zodat er geen kinderen ongezien weg kunnen. 's Middags is de speeltuin open voor
alle kinderen en is het hek open.
Binnenspeeltuinen
 Sliedrecht. Ervaring van ouders. Zondagochtend rustig.
www.monkeytown.eu
 Breda.
www.joepie.nl
 Lage Zwaluwe.
www.de-belhamel.nl
 Rotterdam.
www.deballenbak.nl
 Zwijndrecht. Ervaring van de ouders is verschillend wbt drukte. Er zijn aparte
speelkamers.
www.familieparadijs.nl

Speelgoed










www.schakelspeelgoed.nl
www.knuffelkontje.nl
www.senso-care.nl
www.kindmethandicap.nl,
www.barryemons.nl
www.nenko.nl
www.schakelspeelgoed.nl
www.eelkeverschuur.nl/speelgoed
www.muisjesensitief.nl

Sporten
In Dordrecht is een gids gemaakt Sport- en beweegaanbod, aangepast sporten in de Drechtsteden.
Deze is van Dordt Sport.
 https://www.dordtsport.nl/sportnieuws/aanvragen-bundel-aangepast-sportaanbod
Bsc.aangepastsporten@gmail.com
 www.aangepastsportenzuidholland.nl

Paardrijden
In Sliedrecht wordt er op de Boldermanege, onderdeel van de ASVZ (de Merwebolder) paardrijden
aangeboden.
 www.asvz.nl

Tandarts
CBT Rijnmond (Centrum bijzondere tandheelkunde Rijnmond). Dit is een behandelcentrum voor
bijzondere tandheelkunde, voor volwassenen en kinderen die extra aandacht nodig hebben.
Doorverwijzing kan gedaan worden door een tandarts, huisarts, kinderarts, revalidatiearts of een
andere zorgverlener.
 www.cbtrijnmond.nl

Vakanties










www.rowan.nl heeft ruime mobile homes (supreme mobile home).
www.betteld.nl is een vakantie park waar ook huisjes zijn voor mensen die rolstoel gebonden
zijn.
www.gites.nl heeft verschillende huizen in Frankrijk: tip: zoeken met behulp van
zoektermen.
www.stichtingbio.nl/BioVakantieoord.aspx biedt vakanties aan. Er zijn zeventien zeer ruime
vakantiebungalows, volledig aangepast voor kinderen met een complexe handicap en hun
gezin, familie of groep. Een uniek vakantiepark waar werkelijk alle kinderen onbeperkt
kunnen genieten en veilig kunnen spelen, waar ouders elkaar ontmoeten, lief en leed delen,
waar vriendschappen ontstaan en waar niemand opvalt door zijn handicap.
www.stichtingwigwam.nl biedt vakanties aan voor het hele gezin. Op een aangepast terrein
logeren in vakantie huisjes. Er is persoonlijke begeleiding tijdens het activiteitenprogramma
voor de kinderen met een beperking. (Op basis van ZIN of PGB)
www.ronaldmcdonaldvakantie.nl Onderdeel van het Ronald McDonald Kinderfonds.
www.stichtingmesamis.nl/aangepast-chalet Een 6 persoonshuisje in Woudenberg op een
camping voorzien van aanpassingen.
www.villapark-eureka.nl Een vakantiepark in Deurningen met aangepaste bungalows en
aangepaste villa´s.

Tent over matras
 Tent over een matras heen. Deze wordt door verschillende ouders gebruikt. Ouders hebben
hier goede ervaringen mee. Is op te vouwen als een klein pakketje. Kinderen ervaren
bescherming. Kunnen niet/ minder uit bed rollen.
http://deryan.shop/store/bedtent/bedtent-200x90/

Opvouwbare kinderbed, speciaal kindercamping bed. (via B&S)

Een veilig en geschikt bed om in te slapen en zelfs in te spelen. Te gebruiken voor de vakantie maar
ook mee te nemen om uit logeren te gaan. Op de site is informatie te vinden. Het is een prijzig bed!
 www.onbeperktinbeweging.nl/nl/kinderen-met-een-beperking/kinderbed/

Grondbox
Deze box bestaat uit losse elementen die gemakkelijk in elkaar te zetten zijn. De (gond)box biedt een
ideale speelplek voor gebruik (hoofdzakelijk) binnenshuis en is snel en eenvoudig te verplaatsen naar
buiten.
 www.boxenland.nl/a-26948613/grondboxen-playpens/grondbox-playpen-7-32-meter-79-cm

Verzekeringen
Bij een aantal ziektekosten verzekeraars worden bepaalde zaken vergoed. Het is goed om de polis
hierop na te lezen. Te denken valt aan:
- Aangepaste kinderstoel
- Aangepast bed
- Luier vergoeding (hiervoor een bevestiging van arts nodig).
Soms goed uitzoeken waaruit iets vergoed kan worden: WMO of Zorgverzekering.

Villa Pardoes
Villa Pardoes, gekoppeld aan de Efteling, biedt een onvergetelijke vakantie aan voor gezinnen met
een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot 12 jaar. Voor kinderen die dolgraag een
tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die
dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten.
Om in aanmerking te komen voor Villa Pardoes zijn er een aantal criteria. Elke aanvraag wordt
bekeken en individueel beoordeeld.
 www.villapardoes.nl

Vrijetijdsbesteding
Een aantal kinderdagcentra van de Gemiva-SVG Groep biedt:
 zaterdagopvang
 na schoolse opvang
 vakantiedagopvang.
Informatie is te verkrijgen via: zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning:
www.socialedienstdrechtsteden.nl/wmo
Uit de WMO worden soms aangepaste materialen vergoed zoals:
 Aangepaste fiets, als fietsen op een reguliere fiets niet meer lukt
 Aangepaste autostoel, als een normale autostoel niet meer voldoet
 Aangepaste buggy, als een normale buggy te klein is geworden



Aangepast bed, als een normaal bed niet meer voldoet.

Wandelen
Sommige kinderen lopen tijdens het wandelen niet graag aan de hand. Voor deze kinderen kan er
een wandeltuigje gebruikt worden.
 http://www.littlelifeshop.nl/index.php?item=kindertuigje&action=article&aid=82&lang=NL

Yoga
Yoga voor kinderen en volwassenen met een beperking.
Deze yoga wordt gegeven door een begeleidster van de Gemiva-SVG Groep. Deze
begeleidster heeft zich gespecialiseerd in Yoga. Voor meer informatie:
karin.van.hartevelt@gemiva-svg.nl
Karin heeft ook een eigen website: www.yogavoormij.nl

Zwemles, aangepast




In Papendrecht voor kinderen van 5 – 10 jaar. Op woensdagmiddag 15.00-15.30 & 15.3016.00.
www.zvdegeul.nl/public/_aangepast
In Zwijndrecht op woensdagavond.
http://www.dedevel.nl/website/index.php/over-de-devel/zwemmen-met-beperking
In Dordrecht op donderdagavond.
Zwemles gegeven door de Unie Van Vrijwilligers in samenwerking met het Rode Kruis.
www.uvvnet.nl/dordrecht/index.html

Zwemuurtje, aangepast
Informatie ook te vinden op Facebook: zwemmen zonder beperking.

Zwemmen
 www.pienenpolle.nl heeft aangepaste zwemkleding/ zwemluiers voor de
oudere kinderen die te groot zijn voor de reguliere zwemluiers. Er zijn goede
ervaringen met de Splash zwembroek/luier.
 www.imww.nl/wegwerp-zwemluiers-jeugd-tieners-volwassenen nieuw
product. Het is mogelijk een luier op proef te bestellen.

Zaterdagopvang


www.gemiva-svg.nl/Zorg-en-ondersteuning/Zorgaanbod/Vrijetijdsbesteding-kinderenjongeren/Zaterdagopvang
De Gemiva-SVG Groep biedt zaterdagopvang op kinderdagcentrum Ons Blije Honck en De Kleine
Oase in Zwijndrecht.

Extra Verzamelde informatie



www.luckysale.nl 2e hands aangepaste bussen in Kaatsheuvel.
www.biermanab.nl aangepaste bussen.



www.tr-care.nl hulpmiddelen zoals tillift.

Emla pleister
Voor kinderen met prikangst. Deze kunnen worden aangevraagd via de huisarts of in het ziekenhuis.
In het Beatrix ZH in Gorkum zijn speciale dagen voor kinderen met prikangst.

Wij zien je wel
Platform voor ouders met kinderen met een ZEVMB (zeer ernstig verstandelijk meervoudige
beperking).
 www.wijzienjewel.nl

Heeft u tips, wijzigingen of aanvullingen?
Mail ze door naar communicatie@gemiva-svg.nl

