3. Wonen
LOCATIE

Stichting Majstro- Ouderinitiatief

Majstro

Het Majstro wooninitiatief zal worden gebouwd door wooncorporatie Talis in Lent, als onderdeel van

een groter complex waarin m.n. ouderen komen te wonen, zie onderstaande foto. Een gedeelte van de
begane grond van dat complex is bestemd voor Majstro.

Het ouderinitiatief wordt gerealiseerd
in woon-zorgcomplex Aaron in de wijk
Hof van Holland in Nijmegen.
In dit woon-zorgcomplex komen ook
ouderen te wonen. Elke jongere krijgt
zijn of haar eigen kamer en daarnaast
komt er een gezamenlijke leefruimte met
Volgens planning zal Talis begin 2021 starten met de bouw begin 2021. Begin 2022 is de afgesproken
opleveringsdatum.

Stichting Majstro gaat in Nijmegen

een tuin. De gezamenlijke leefruimte

Ouderinitiatief Majstro realiseren voor

wordt het kloppend hart van het

10 jongeren met een meervoudige

complex, want vandaaruit is het de

beperking. Hierdoor kunnen deze

bedoeling verbinding te leggen met de

kinderen zelfstandig maar tegelijker-

andere bewoners van het woon-zorg

tijd ook samen en met begeleiding

complex, namelijk de ouderen en met

dichtbij hun eigen leef- en werkomge-

de bewoners van de wijk.

ving blijven wonen.

De Phelps Stichting heeft een bedrag
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Stichting de Wigwam

Wigwamvakanties

van € 15.000,00 geschonken aan dit

In 2021 is er, ondanks Corona, toch een groot aantal mooie projecten
gerealiseerd mede dankzij uw steun. Hiervoor onze hartelijk dank. Zoals
gebruikelijk geven wij u een samenvatting van een aantal opvallende
projecten van het afgelopen jaar.

Wigwamvakanties zijn vakanties voor

en grensverleggend activiteitenprogram-

gezinnen met een kind of jongere

ma met een jaarlijks thema. Het program-

met een (ernstige) beperking. Tijdens

ma sluit aan bij de behoeften, interesses

deze vakanties wordt een activiteiten-

en mogelijkheden van zowel de kinderen

programma georganiseerd waar alle

met een beperking als hun broertjes en

Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Dat kan!

kinderen van het gezin aan kunnen

hun zusjes.

Mail “nieuwsbrief” naar info@phelps-stichting.nl. Of laat uw e-mailadres

MegaMuscle

deelnemen.

De kinderen met een beperking hebben

achter op onze website, in de groene balk onderaan elke pagina.

Het wetenschappelijk onderzoek “MegaMuscle” is een gezamenlijk project

Elk kind met een beperking krijgt gedu-

allen een eigen, persoonlijke begeleider.

van het AMC en het VUMC. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in

rende het activiteitenprogramma indivi-

Het activiteitenprogramma geeft ouders

de veranderingen in de kuitspieren van kinderen met CP na een 12 weekse

duele zorg en begeleiding. De gezinnen

even tijd voor zichzelf, voor elkaar en om

training en hoe deze veranderingen in spierbouw relateren aan veranderingen

verblijven in aangepaste accommodaties

kennis te maken en ervaringen uit te wis-

die rolstoeltoegankelijk zijn, ruimte bieden selen met andere ouders.
voor een hoog-laagbed en eventuele

De Phelps Stichting heeft € 10.000,00

andere hulpmiddelen. 5 Dagen per week

gedoneerd aan dit zeer mooie initiatief.

is er voor alle kinderen een avontuurlijk

initiatief.

AMC-VUMC

in spierkracht en loopvaardigheid. De bedoeling is dat door de resultaten

Phelps Stichting voor spastici

U kunt ons daadwerkelijk

Postbus 445,1400 AK Bussum

helpen te helpen!

uit dit onderzoek ieder kind met CP een op maat gemaakt behandeltraject

T 035 6929053

IBAN NL57INGB0000001322

kan krijgen. De Phelps Stichting heeft aan dit belangrijke onderzoek

info@phelps-stichting.nl

Phelps Stichting te Bussum

€ 50.000,00 geschonken.

www.phelps-stichting.nl

Klas op Wielen

nieuwe rolstoelbus

Pergamijn

De Avonturentuin
Op locatie Pepinusbrug van de Stichting Pergamijn in Echt wonen rond

Om de bewoners meer ontmoetingen,

en waar iedereen lekker zichzelf kan

de 250 cliënten met een (zeer) ernstige meervoudige beperking. Dit zijn

meer beweging, meer prikkeling van de

zijn. Terugkerende elementen in de

voornamelijk kinderen en jongvolwassenen. Dankzij de grote betrok-

zintuigen, meer frisse lucht, meer groen,

avonturentuin zijn de rolstoelwip, klank-

kenheid van ouders, verzorgers, familie en vrijwilligers wordt er samen

meer geur, meer beleving en meer

hek, rolstoel-picknicktafels, waterele-

voor gezorgd dat de kinderen en jongvolwassenen een zo goed mogelijk

avontuur mee te geven is besloten een

menten en een diversiteit aan bloemen,

leven kunnen leiden.

heuse `Avonturentuin` te realiseren.

struiken en planten.

Een plek waar zij elkaar kunnen ontmoe-

De Phelps Stichting heeft aan dit leuke

ten, ontspanning kan worden gezocht

project € 15.000,00 gedoneerd.

Een klas op wielen, de naam zegt

elkaar kunnen leren. Daarom sluiten

het al. De Stichting Klas op Wielen

leerlingen met en zonder beperking aan

biedt ondersteuning aan kinderen met

bij elkaars lessen en activiteiten. Waar

een ernstige meervoudige beperking.

kinderen zonder beperking vaak lopend

Veelal zitten/ liggen deze kinderen

of fietsend naar school komen, kunnen

in een rolstoel. Voor deze kinderen is

kinderen met een ernstig meervoudige

onderwijs net zo belangrijk als voor

beperking dit niet. Passend vervoer voor

kinderen zonder beperking.

deze kinderen is dus van groot belang.
De Stichting Klas op Wielen heeft een

De Stichting Klas op Wielen gaat daarin

eigen rolstoelbus die dagelijks ingezet

nog een stapje verder. Zij streeft naar

wordt. Helaas voldoet deze rolstoelbus

een “Samen naar School Klas” waar

niet meer aan de eisen die nodig zijn

onderwijs op maat aan 14 kinderen met

om alle kinderen veilig te vervoeren en

een ernstig meervoudige beperking

vervanging is noodzakelijk.

wordt gegeven op een reguliere school.

De Phelps Stichting heeft € 10.000,00

Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat

gedoneerd voor de aanschaf van een

alle kinderen kunnen leren en dat

nieuwe rolstoelbus.

kinderen met en zonder beperking van

