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Graag willen wij u hiermee op de hoogte brengen van de projecten die wij afgelopen jaar
hebben mogen realiseren. Door de uitzonderlijke situatie rondom de pandemie zijn aanvragen
later op gang gekomen en zal de oplevering van een aantal projecten nog even op zich laten
wachten.

Projecten opgeleverd / toegezegd in 2020:

My breath my music, Rotterdam
Materiaal:
Met de mond bedienbare Game Controler (2020-01)
In 2000 werd een pilot gestart om te kijken of aan twee motorisch beperkte
kinderen middels het bespelen van een elektronische saxofoon
ademhalingstherapie gegeven kon worden.
Al heel snel werd deze vorm van ademhalingstherapie bijzonder populair bij
kinderen met spierdystrofie. Therapie werd ineens heel erg leuk en oefenen
deden deze leerlingen spontaan uit zichzelf!
In 2006 werd een nieuw muziekinstrument ontwikkeld: De Magic Flute.
In 2008 werd de stichting My Breath My Music opgericht met als doel mensen
met ernstige motorische beperkingen een mogelijkheid te bieden om zelf
muziek te maken door het op uitleenbasis ter beschikking stellen van zelf
ontwikkelde elektronische instrumenten. In 2013 en 2015 hebben we twee
Magic Flutes geschonken.
Naast de Magic Flute is er nu ook een game controller ontwikkeld waarmee
kinderen met een ernstige motorische beperking in staat zijn samen met hun
broer of zus spelletjes te spelen. Het is de bedoeling ook deze toepassing in
bruikleen aan te bieden.
ABB Hulpkas heeft in 2020 een game controller gefinancierd.
(voor een filmpje zie: youtu.be/Ah954VSBL1Y)
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Máximaal - Ontwikkelings Centrum Myosotis, Rotterdam-Hillegersberg
Materiaal: Materiaal t.b.v. Softplayruimte (2020-03)
Binnen Máximaal worden reguliere kinderopvang en kinderopvang plus (0 tot 12 jaar) gecombineerd met het
onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren (4 tot 20 jaar) en met dagbesteding voor kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking (2 tot 18 jaar). Kinderen met en kinderen zonder beperking, samen in
één kindcentrum in Rotterdam! Met elkaar is men overtuigd van de toegevoegde waarde die deze combinatie heeft
voor de ontwikkeling van deze kinderen op de korte en de langere termijn.
Voor de 12+ groep wilde men een ruimte opnieuw inrichten naar een zogeheten softplay ruimte.
Het is een (veilige) ruimte waar de kinderen kunnen spelen en ontdekken, zonder zich te kunnen bezeren.
Wij hebben toegezegd lichtgevende interactieve vloertegels en een ballenbad te financieren. De oplevering wordt
in 2021 verwacht.

Wooneenheid ASVZ Laag Dalemseweg, Gorinchem
Materiaal: Snoezelkar (2020-04)
De begeleiders van de woningen aan de Laag Dalemse weg in Gorinchem wilden voor de 25 bewoners met een
verstandelijke beperking een aangename snoezel mogelijkheid verwezenlijken. Het doel was om een mobiele
snoezelmogelijkheid te realiseren waarbij de bewoners zich kunnen ontspannen en waarbij hun zintuigen worden
geprikkeld.
Om dit mogelijk te maken heeft ABB Hulpkas een mobiele snoezelkar aangeschaft.

St. Mattheusschool, Rotterdam-Hillegersberg
Materiaal: Fietsen (2020-05)
De St. Mattheusschool en het Rotterdamcollege kunnen al
jaren terugvallen op de Hulpkas wanneer ze zaken hebben
die niet uit de normale middelen gefinancierd kunnen
worden. Fietsen voor leerlingen zitten ook niet in de
exploitatie. Vandaar in 2018 het verzoek om ondersteuning
bij de aanschaf van een aantal goede fietsen t.b.v. het
verkeersonderwijs voor het VSO (Voortgezet Speciaal
Onderwijs). Die zijn destijds geleverd.
In 2020 bereikte ons de vraag of ook voor het SO (kinderen
van 4 tot 12 jaar) een aantal fietsen aangeschaft mochten
worden. Hier hebben wij toestemming voor gegeven.
In maart 2021 zijn de fietsen geleverd.
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Ronald McDonald Kindervallei, Valkenburg aan de Geul
Materiaal: Materiaal t.b.v. herinrichting Snoezelruimte (2020-06)
De Kindervallei is een vakantiehuis voor gezinnen waarvan een kind zorgintensief is. Jaarlijks kijken zo’n 350
gezinnen uit naar een vakantie bij de Kindervallei. De zorg voor het zorgintensieve kind staat immers, voor zowel
de ouders als broer en zus, 24/7 ‘aan’. Adempauze is er nauwelijks.
Een vakantie bij de Kindervallei geeft het gezin nieuwe energie en zorgt voor mooie herinneringen.
De acht aangepaste appartementen zijn voorzien van alle hulpmiddelen die nodig zijn voor de zorg van het kind.
Van tilliften tot douchebrancard, bij de Kindervallei zijn deze in huis. Deze faciliteiten zijn een voorwaarde om met
een zorgintensief kind op vakantie te kunnen gaan. Eén van onze ABB-collega’s is met zijn gezin een regelmatige
bezoeker van de Kindervallei.
Men wilde de sterk verouderde snoezelruimte een nieuw leven inblazen en deed daarvoor een beroep op ons.
We hebben toegezegd om een onderdeel voor onze rekening te willen nemen. In de loop van 2021 wordt de ruimte
opgeleverd.

Gezinshuis Gouda
Materiaal: iPads (2020-07)
In het gezinshuis wonen kinderen tot 18 jaar in een gezinssituatie. Er wordt een orthopedagogisch behandelklimaat
geboden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.
Ze kunnen vaardigheden uitbreiden op praktisch, sociaal en emotioneel gebied. Er is aandacht voor structuur en
voldoende cognitieve ondersteuning.
Er kwam een verzoek voor een iPad. De kinderen gebruiken een tablet niet alleen om spelletjes te spelen. Ze
kunnen informatie vinden voor hun huiswerk en spreekbeurten. En, wat andere kinderen van hun ouders krijgen,
gaat voor de kinderen in het gezinshuis meestal niet op.
We hebben een viertal iPads met
beschermhoezen laten aanschaffen.
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Wederom mochten we in 2020 van ABB een donatie ontvangen, alsmede een aantal extra giften. De donaties van
actieve en gepensioneerde ABB-ers waren natuurlijk ook weer zeer welkom. Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor de bijdragen en hopen ook in 2021 weer op steun.
Namens het bestuur:
Astrid Kramp, Barbara Tilly, Germaine Reniers, Margreet Koster, Raymond Martens, Vedad Handžo,
Willem Bakker en ondergetekende.

Maart 2021
Hans Hamakers, voorzitter.
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