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De Kindervriend bouwt verder. 

Goede zorg verlenen, dat is een verhaal dat we samen met heel veel mensen en organisaties schreven de 

voorbije periode. Tijdens de Dag van de Zorg nodigen we om 11 uur onze sponsors, bestuur en beleidsmakers 

uit.  We laten onze nieuwste realisaties zien die we mee dankzij extra steun konden realiseren.  We stellen ook 

ons masterplan voor, waarin we tonen hoe we de volgende jaren duurzaam verder bouwen aan een groene 

leefomgeving op maat van onze brede doelgroep, geïntegreerd in het dorpslandschap, aansluitend op veilige 

trage wegen.  Een plek waar we niet naast elkaar, maar met elkaar samen leven. 

 

De Kindervriend neemt deel aan Dag van de Zorg op 15 maart.  We maken van de gelegenheid gebruik om 

mensen en organisaties te bedanken die ons de voorbije jaren gesteund hebben.  We laten onze nieuwste 

realisaties en aankopen zien die we mee dankzij de vele extra steun konden realiseren: onze indoor speeltuin 

Ferreland, aangepaste fietsen, nieuw logistiek gebouw, nieuwe klassengang… 

We willen ook graag onze toekomstplannen delen met onze sponsors en belangrijke stakeholders.  We stellen 

kort het masterplan van onze site voor.  Hierin lichten we de verbouwing van het kloostergebouw toe, waarbij 

we dit mooie erfgoed terug in eer herstellen en een nieuwe bestemming geven, aangepast aan de nieuwe 

zorgnoden van onze doelgroep.  We vertellen over onze plannen voor de onthardingswerken op de site, de 

inrichting van een groene oase met verschillende veilige en aangepaste buitenspeelruimte op maat van onze 

brede doelgroep.  We sluiten ons domein aan op veilige trage wegen om onze medewerkers en ook ouders aan 

te moedigen om zoveel mogelijk op een duurzame manier naar de Kindervriend te komen.  We zoeken naar 

mogelijkheden om groene ruimtes ook te kunnen delen.  We integreren de Kindervriend in het landschap van 

Rollegem.  

We nodigen hiertoe onze bestuursleden, sponsors en beleidsmakers uit op de Dag van de Zorg vanaf 11 uur.  

Op het programma: welkomstwoordje, voorstelling masterplan, korte rondleiding door onze nieuwste 

realisaties en afsluitende receptie. 

Wie dat wenst, kan natuurlijk nog blijven napraten en ook deelnemen aan ons gevarieerd programma dat we 

voor alle bezoekers open stellen met mogelijkheid tot vrije rondleiding en activiteiten.  We laten zien hoe het 

er in de leefgroepen, klassen en therapieruimtes aan toe gaat.  We bieden ook een kijkje achter de schermen, 

bij onze logistieke diensten. Je kan allerlei activiteiten doen: verzorgen van onze pony’s in de Zorghoeve, 

snoezelen, een ritje met een aangepaste fiets, zelf eens hulpmiddelen gebruiken en ervaren, deelnemen aan 

een sessie Beleven In Muziek, geboeid raken door een verhaal in beeld, spelen met onze speelpleinwerking 

Fladder…  In onze bar kan je genieten van een hapje en drankje, terwijl de kinderen spelen in onze speeltuinen.  

Ons programma belooft een fijne en boeiende zondagnamiddag voor jong en oud! 

We nodigen ook graag de pers uit om hierop aanwezig te zijn. 


