
 
 
Nieuwsbrief van de Droom van Schalkwijk/najaar 2018, versie 5 
 
Met deze nieuwsbrief wensen wij iedereen fijne feestdagen toe en willen wij u graag weer 
bijpraten over het verloop van de ontwikkelingen met betrekking tot ons mooie project. 
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 
-Droomlogeren 
-Grond/Kavel 
-Brandpunt+ documentaire 
-Presentatie bij Lion’s 
-Project manager 
-Website gemeente 
 
 
 
 
 
Droomlogeren 
 

 
Zoals velen van u al hebben gehoord gaat het droomlogeren helaas niet meer door. Door het 
geringe aantal aanmeldingen kon er geen homogene groep kinderen worden samengesteld. 
Dat vinden wij natuurlijk erg jammer. Het droomlogeren zou worden uitgevoerd door 
Reinaerde. Mocht u toch hard op zoek zijn naar een logeeradres voor uw kind dan heeft  
 



 
 
Reinaerde aangeboden dat u uw kind kunt aanmelden bij de Buitelaers. Voor info over de 
Buitelaers zie: https://www.reinaerde.nl/locatiedetail.aspx?id=439 
 
 
 
Grond/Kavel 
 

 
 
 
Net zoals velen van u zitten wij met smart te wachten op de aankoop van een kavel om ons 
project te kunnen realiseren. Wij kunnen u nog niet vertellen dat de aankoop is gelukt maar 
er zijn al wel gesprekken geweest met de nieuwe wethouder van de gemeente Houten over 
een kavel in het bijzonder. Zoals u begrijpt moeten we voor aankoop een aantal procedures 
doorlopen. Het lijkt erop dat de gemeente positief kijkt naar de ontwikkeling van het plan 
“de Droom van Schalkwijk” Op voorspraak en in overleg met de gemeente staat er begin 
januari een gesprek gepland met een vertegenwoordiger van Provinciale Staten. Dit is weer 
een stap verder op weg naar de realisering van ons project. Los van de te volgen procedures 
is het belangrijk dat zowel gemeente als provincie ons plan steunen. Wordt vervolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reinaerde.nl/locatiedetail.aspx?id=439


Brandpunt+ documentaire 
 

 
 
 
Misschien heeft u onderstaande reportage ook gezien? In het najaar zond Brandpunt+  een 
documentaire uit over het opzetten van een vergelijkbaar project als “de Droom van 
Schalkwijk” Wat ons in het bijzonder aansprak was de zogenaamde “SlowCare” filosofie die 
daar gehanteerd wordt. Uit de reportage bleek ook dat het 6 jaar heeft geduurd van het 
ontstaan van het idee tot de opening van dit mooie initiatief. Zoals u heeft gemerkt zijn wij 
ook al een tijd bezig en blijven we vasthouden aan ons idee. Langzaam maar zeker zullen we 
grip op de grond/kavel krijgen en zodra de grond is gerealiseerd kunnen we aan bouwen 
gaan denken. 
Voor geïnteresseerden naar de uitzending : https://brandpuntplus.kro-
ncrv.nl/brandpuntplus/precap-emg/ 
Voor geïnteresseerden in het Elzeneindhuis en het begrip “SlowCare”: https://slowcare-
nederland.nl 
 

Slowcare visie en filosofie 

SlowCare is de zorg die iedere ouder voor zijn kind wenst: een veilig en sfeervol thuis 
waarbij liefde, geborgenheid en aandacht centraal staan. SlowCare volgt daarbij de 
weg van hoofd naar hart, omdat we geloven in een betekenisvolle toekomst van een 
inclusieve samenleving waarbij iedereen ertoe doet. 
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Presentatie bij Lion’s serviceclub 

 

 

 

Langzamerhand blijkt dat het bestuur veel ballen tegelijk in de lucht moet houden. 
Dat kost veel tijd en energie. Om alle belangstellenden op de hoogte te houden om te 
gaan praten met gemeente om afspraken te maken met financiers om uit te zoeken of 
Droomlogeren wel of niet kan slagen om vergaderingen van de Droom te volgen om 
te overleggen over het businessplan enz, enz, enz. 

Omdat wij het belangrijk vinden om deuren te openen en open te houden hebben we 
gemeend te moeten zoeken naar adviseurs. 

De gelegenheid om hierop in te gaan kwam toen wij een presentatie mochten houden 
over “de Droom” voor de serviceclub de Lion’s afdeling Houten. De Lion’s dragen ons 
al veel langer een warm hart toe zo hebben zij een fundraising avond georganiseerd 
waarvan de opbrengst naar “de Droom” ging. Zij hebben mede op initiatief van “de 
Droom” een bewegingsvloer geschonken aan KDC Weteringhoek en een duo fiets 
aangeschaft ook ten bate van KDC de Weteringhoek. 

Tijdens deze presentatie hebben we onze toekomstplannen uiteengezet en laten 
blijken dat we ervaren mensen uit de “goede doelen wereld” zoeken. De vraag werd 
positief opgepakt en we zijn blij dat we ons team kunnen versterken met 3 adviseurs, 
te weten: Rob en Irene Boomsma en Jan Mol. Zij zullen resp. gaan werken als 
projectmanagers binnen “de Droom” en als adviseur. 

 

 

 

 



Website gemeente 

 

 

 

Dat de gemeente ons plan steunt blijkt oa uit het toevoegen van “de Droom van 
Schalkwijk” op haar website : “sterke initiatieven” zie: 
https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/initiatieven/ 

 

Wij wensen iedereen nogmaals een fijne kerst en een mooi oud en nieuw toe en wij 
hopen dat we in 2019 met goed nieuws over de grond/kavel aankoop kunnen komen 
zodat we verdere stappen kunnen maken met “de Droom van Schalkwijk” 
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