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1.  Algemeen 

Stichting Buro Lima.  

Stichting Buro Lima, kortweg Buro Lima, is een kleinschalige zorginstelling met 

zo’n 26 professionele medewerkers en 15 vrijwilligers.  

Buro Lima is een plek waar 25 jeugdigen en hun ouders zichzelf kunnen zijn. 

Ongehinderd kind kunnen zijn. Waar goed gekeken wordt naar de unieke 

persoonlijkheid met eigen karaktereigenschappen, interesses, mogelijkheden en 

ook beperkingen. Een plek waar elke bewoner echt mens kan zijn en waar er 

ingespeeld wordt op de individuele vraag. De basishouding van het team is 

begeleidend, maar wel vanuit duidelijke kaders die de grenzen aangeven en de 

kinderen veiligheid bieden. 

Buro Lima is er voor kinderen/jeugdigen met een bijzondere en/of intensieve 

hulpvraag en hun gezin. De kinderen hebben een (lichamelijke en/of 

verstandelijke) beperking en/of bijkomende problematiek zoals: ADHD, ASS, 

hechtingsproblematiek en Down Syndroom.  Buro Lima biedt levensloop 

begeleiding. 

Sinds begin januari 2017 werd er zorg verleend aan drie groepen. Eind 2019 

werden de woonhuizen 1,2 en 3 opgeleverd. Woonhuis 3 werd nog voor de 

jaarwisseling betrokken. Woonhuis 1 en 2 zijn begin 2020 betrokken. Het 

Raadhuisplein zal als kantoor, vergaderlocatie en dagbesteding gebruikt worden. 

De dagbesteding zal, mede omdat er steeds meer jeugdigen niet meer 

leerplichtig zijn, uitgebreid worden. 

 

De Droom 

Lianne van Genugten, oprichter, heeft haar droom vorm gegeven in het plan: 

Samen Leven. (LvG 2014).  

Een citaat hieruit:   

"Ik droom van een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar we kunnen 

leven, leren en ontwikkelen vanuit het plezier en het genieten. Waar 

mensen elkaar helpen als dat nodig is. Waar mensen naast elkaar staan 

i.p.v. tegenover elkaar. Ik droom van een plek waar we samen leven in de 

letterlijke zin van het woord”.  

Deze droom is inmiddels gemeengoed van kinderen/jeugdigen, ouders en 

teamleden geworden. 

Uniek 

Het unieke van Buro Lima volgens:  

Een landelijke zorgcoach: 

 Er wordt met zorg, zorg geboden; oprechte aandacht dus; 100% 

samen met ouders; dat maakt de zorg van de toekomst. Kijk je 

naar de zorg in de toekomst, dan zie je de zorg van Buro Lima.   
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Ouders:  

 Uiteindelijk vonden we de gezochte opvang die we nergens anders 

vonden. Onze kinderen lachen weer! 

 Men neemt de zorg van voor ons kind niet over, maar pakt deze 

samen met ons op. Er wordt geïnvesteerd in zowel de relatie met 

het kind als in die met ons.  

 Ga er maar eens binnen en vergelijk. Meetbaar? Maar toch! 

 

2.  Vrienden van Buro Lima 

De Stichting 

Stichting Vrienden van Buro Lima, verderop Stichting te noemen, is gelieerd aan 

(Stichting) Buro Lima in Heeswijk-Dinther en opgericht op 14 oktober 2014. 

Aanleiding 

De aanleiding voor het oprichten van de Stichting is enerzijds de verwachting dat 

de komende jaren, als gevolg van bezuinigingen, de neerwaartse druk op het 

bieden van de juiste zorg doorzetten en anderzijds de aanstaande verhuizing 

naar de nieuwbouw.  

Algemeen Doel  

De Stichting streeft erna om met additionele gelden de zorg zoals die nu is op 

peil te houden. De gelden worden veelal ingezet voor extra mogelijkheden op het 

gebied van recreatie, ontspanning, coaching/warm houden/investeren van 

vrijwilligers. Hierdoor wordt de leefomgeving van de jeugdigen veraangenaamd. 

Het gaat dan dikwijls om activiteiten die niet of niet geheel uit reguliere 

budgetten betaald kunnen worden. 

Bestedingsdoelen 

Het vaststellen van het/de concrete doel(en) gebeurt na overleg met de Raad 

van Bestuur van Buro Lima. Er mag geen overlap plaatsvinden met de gelden uit 

AWBZ-financiering (na 1 januari 2015 WLZ), tenzij er door een bijdrage van de 

stichting sprake is van een niveauverhoging van deze financiering en bepaalde 

activiteiten gerealiseerd kunnen worden die anders niet kunnen plaatsvinden. 

Doelen 2015-2020 

Met het oog op de toekomstige verhuizing en nieuwbouw, richten we ons in 

eerste instantie op:  

 Bijdragen aan mobiliteit jeugdigen;  

 Bijdragen aan ontspanningsactiviteiten en -materialen voor jeugdigen; 



Stichting Vrienden Van BURO LIMA                     Beleidsplan  2015-2020            voorjaar 2020 5 

 
 

 Bijdragen aan de realisatie inrichting van de buiten leef- en 

woonomgeving: najaar 2019 en voorjaar 2020. 

De situatie van het moment zal bepalen welk doel(en) uiteindelijk gekozen 

worden.  

Inkomsten 

De Stichting streeft er naar om, mede door werving, “vrienden” aan zich te 

binden die jaarlijks een bedrag betalen. Zij ontvangen hiervoor een 

"Vriendenovereenkomst".  

In 2018 is het “Lima Spaarvarken” in het “leven” geroepen. Dit varken krijgen 

alle vrijwilligers en kan door alle anderen à € 2,50 gekocht worden. De 

vriendenstichting hoopt dat de eigenaren het varken door het jaar heen wat te 

eten geven. De “maaginhoud” kan men op de jaarlijkse vriendenavond in oktober 

laten ledigen. Met het varken en de vriendenavond willen we de vrienden nog 

meer aan ons binden. Op de vriendenavond ontvangen we iedereen, die dat wil, 

met koffie en thee maar daarna is er ook een consumptie en zorgen we zo 

mogelijk voor wat lekkers. Op de avond wordt men bijgepraat m.b.t. Buro Lima 

en de vriendenstichting. Natuurlijk is er ook ruimte om elkaar te ontmoeten, voor 

informeel contact. De verwachting is dat de 1ste avond in het najaar van 2020 

gehouden wordt. 

Bestedingshoogte  

Jaarlijks stelt het bestuur minimaal 75% van haar inkomsten, vast en regulier, 

ter beschikking voor bovengenoemd doel(en). De stichting beoogt geen winst te 

maken. 

Bij elke evaluatie wordt bekeken of aanpassing van uitgangspunten nodig dan 

wel wenselijk is. Met het oog op de nieuwbouw reserveren we sinds 2018 

nadrukkelijk voor de inrichting van de woon- en leefomgeving. Een tuin waarin 

geleefd en gespeeld kan worden. Natuurlijk blijven individuele verzoeken 

mogelijk. 

Ambassadeurs 

Zo mogelijk worden bekenden uit het dorp, de regio, de provincie en/of landelijk 

benaderd om als ambassadeur van de Stichting op te treden en daarmee 

belangstellenden uit te nodigen om ook “vriend” van de Stichting te worden. Met 

één van hen zijn we op dit moment in gesprek om samen na te gaan wat we 

voor elkaar kunnen betekenen. We houden u op de hoogte. 

De Organisatie 

De Stichting is een zelfstandige stichting met een stichtingsbestuur. Ze is bij de 

Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 61672939.  

 



Stichting Vrienden Van BURO LIMA                     Beleidsplan  2015-2020            voorjaar 2020 6 

 
 

Bestuur 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Buro Lima bestaat sinds medio 2018 uit 

de volgende personen:  

Voorzitter en secretaris: de heer J.A.G.A. (Jo)  van den Heuvel 

Penningmeester: mevrouw J.G.A.M. (Jolanda) Hendriks-van der Wijst 

Bestuurslid activiteiten: de heer C. (Chris) van de Ven 

Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen vooraf 

ingediende en goedgekeurde kosten worden vergoed. 

Secretariaat  

Het bestuur voert haar eigen secretariaat. In voorkomende gevallen zal/kan er, 

in dien mogelijk, ter ondersteuning een beroep gedaan worden op het 

secretariaat van de Raad van Bestuur van Buro Lima.  

Financieel verslag  

Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt en wordt er voor 1 mei een 

jaarrekening, een balans en een exploitatieoverzicht gemaakt, besproken en 

vastgesteld door het bestuur. Zo mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt 

/ondersteuning gevraagd van de financiële administratie van Buro Lima. 

Statuten 

De statuten zijn op te vragen bij het secretariaat van de Stichting.  

Communicatie 

Om effectief te kunnen communiceren met vrienden, sponsoren, donateurs en 

andere belangstellenden is er op de website van Buro Lima een kopje vrienden 

aangemaakt. Verder worden actualiteiten opgenomen in de nieuwsbrief van Buro 

Lima en waar van toepassing worden twitter, facebook, e.d. er op aangepast/ 

ingesteld.  

Postadres van de stichting is die van Buro Lima.  

E-mail contact: vrienden@burolima.nl 

Evaluatie  

Dit beleidsplan wordt elk jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 

 


