
                           

 

 

 

 

 

  

 

www.defamiliekerk.nl 

 “Van Familiekerk naar Familiehuis” 

Samen Sterk voor Kindgerichte Zorg in Rotterdam Noord 

De Heilige Familiekerk is in 2016 aangekocht door Stichting voor het behoud van 
de Heilige Familiekerk. De kerk is zonder twijfel één van de meest markante 
historische gebouwen binnen de wijde omgeving. De Stichting zal de kerk 
(inclusief de pastoriewoning) volledig en duurzaam restaureren en herinrichten, 
zodat de kerk ook voor de komende generaties behouden blijft. De schatting is 
dat de verbouwing een klein jaar zal duren. Daarna kan de kerk haar hernieuwde 
sociaal maatschappelijke rol als ‘familiehuis’ gaan vervullen. 
 
Stichting CityKids zal zich Samen Sterk maken om alle ruimtes en kinderkamers in 

het Familiehuis  ontwikkelings- en kindgericht in te richten. Mocht u één van deze 

projecten graag ondersteunen neem dan gerust contact op met Nicoline 

Cornelissen (bestuur@stichtingcitykids.nl). We denken ook graag met u mee over 

de organisatie van een ludieke actie!  

 

 

 

Lions’ Wijnactie maakt  de  

SPEELKAMER van het Familiehuis mogelijk 

Met uw steun wordt de speelkamer van het kindergezondheidsplein  
ontwikkelingsgericht en kindvriendelijk ingericht. Deze speelkamer is voor 
kinderen van alle leeftijden die mogelijk even moeten wachten voor een 
afspraak met één van de zorgprofessionals. Ook de kinderen van de 
dagbehandeling kunnen hier onder pedagogische begeleiding spelen.  
 
In het Familiehuis worden gehuisvest: 
 

- Een kindergezondheidscentrum voor het chronisch zieke kind en de 
familie (0-18 jaar). 

- Een verpleegkundig kinderdagverblijf (0-5 jaar) voor o.a. kinderen 
met een intensieve verpleegkundige zorgvraag. 

- Een kinderdagcentrum (0-12 jaar) voor o.a. kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, stoornis in het 
autistisch spectrum en bijkomende problematiek.  

- Een kinderzorghuis / logeerhuis (0-15 jaar) voor kinderen met een 
intensieve verpleegkundige en/of palliatieve zorgvraag, na intensieve 
ziekenhuisopname en respijtzorg, maar ook als vertrouwd 
logeeradres! 

- In de Pastorie woning worden 11 appartementen beschermd wonen 
gerealiseerd voor jong volwassenen met een licht verstandelijke 
beperking in de leeftijd van 16-23 jaar. Zij zullen ook actief betrokken 
worden bij de dagbesteding in de kerk en de wijk.  

 
Het Familiehuis is toegankelijk voor alle kinderen en hun familie uit de stad 
Rotterdam en stadsregio! 
 
We zijn de Lionsclub Rotterdam Host  zeer dankbaar voor dit initiatief!                    
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