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1. Inleiding
Geachte belangstellende,
De plannen voor de aanleg van de buiten woon-en leegomgeving (kortweg “tuin”) bij de
nieuwbouw van Buro Lima in Heeswijk-Dinther zijn in een vergevorderd stadium.
Stichting Vrienden van Buro Lima doet er, tezamen met de Raad van Toezicht, Raad van
Bestuur, teamleden, ouders en vrijwilligers alles aan om de benodigde financiële middelen
bijeen te brengen opdat de “tuin” gereed is nu de officiële in gebruik name van de
nieuwbouw” een feit is en daarmee ook het plan SAMEN LEVEN, te realiseren. Zie verderop
uitleg over het plan SAMEN LEVEN door de bestuurder.
U zult begrijpen dat de buiten woon-en leefomgeving voor onze doelgroep aan speciale
eisen moet voldoen. Hiervoor hebben wij de hulp ingeroepen van een gespecialiseerd
bedrijf: Van Helvoirt Groenprojecten en wel in de persoon van Jasperina Venema. Zie
verderop haar toelichting/zienswijze.
Voor de benodigde financiën gaan we niet alleen diverse subsidienten benaderen; we gaan
ook een beroep doen op de inbreng van bedrijven en particulieren.
Het sponsorplan dat nu voor u ligt, is speciaal samengesteld en toont u de mogelijkheden die
er zijn. Welke manier u ook kiest, graag nemen we u, met uw keuze op in de vriendenkring
van Buro Lima, tenzij u aangeeft daarvan af te zien. Onnodig te vermelden dat we u t.z.t.
graag verwelkomen bij de officiële opening.
De mogelijkheden op een rij:
1. Door een eenmalige donatie.
U maakt een, door u zelf te bepalen bedrag, aan ons over.
2. Door een fysiek onderdeel van de “tuin” te financieren en u zo te verbinden met dit
project.
Dat kan heel concreet door een onderdeel van het sponsorplan (de “tuin”) te kiezen. U
vindt de onderdelen in hoofdstuk 4. Een aantal onderdelen wordt éénmaal vergeven;
anderen onderdelen meerdere keren.
3. Door u in te zetten als vrijwilliger bij de uitvoering.
Waar mogelijk zullen we werkzaamheden tezamen met vrijwilligers uitvoeren.
U kunt via het inschrijfformulier wat achterin dit plan is bijgevoegd aangeven welke
dag(delen)/dagen/ perioden u tussen 1 april en 1 juni 2020 beschikbaar bent.
4. Een combinatie van 1,2 en/of 3.
In hoofdstuk 5 kunt u onze werkwijze lezen en is tevens het aanmeldformulier bijgevoegd.
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Stichting Vrienden van Buro Lima
via e-mail: vrienden@burolima.nl of met Aart van den Berg (coördinator beheer van Buro
Lima) aart@burolima.nl
We hopen dat u met ons meedoet om zo SAMEN het plan SAMEN LEVEN af te ronden.
Uw steun, in welke vorm dan ook / klein of groot, is meer dan welkom!
Namens:
Stichting Vrienden van Buro Lima: Jolanda Hendriks – van der Wijst, penningmeester.
Raad van Toezicht: Wim van der Heijden, bestuurslid.
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2. Het verhaal van Buro Lima, het plan SAMEN
LEVEN, kort samengevat.
Het ontstaan van Plan Samen Leven
In 2012 kreeg Lianne van Genugten de eerste vraag van een moeder over de toekomst van
haar dochter. Buro Lima had bij de oprichting de leeftijdsgrens van 18 jaar gesteld. Deze
moeder vroeg zich af hoe het verder moest met haar dochter als ze 18 was. Na deze ene
vraag volgden enkele anderen en in gesprek met deze ouders is er besloten om een
aanpassing te maken in deze leeftijdsgrens.
Het idee van locatieplan SAMEN LEVEN werd geboren.
Het uiteindelijke plan beschrijft een woonlocatie waar 3 woonhuizen gecreëerd worden in 2
panden (2 woonhuizen zijn geschakeld). In totaal kunnen er dan 24 jeugdigen wonen.
Daarnaast is er een dagbestedingslocatie voor maximaal 8 jeugdigen die elders geen
passende plek kunnen vinden gezien hun complexe hulpvraag. De zorg geboden door Buro
Lima is uniek, warm en contactgericht. De locaties voldoen aan de eisen, ze zijn mooi, veilig,
sfeervol en zijn zo ingericht dat het de zorgverlening volgens de Lima-visie ten goede komt.
De bouw is inmiddels gestart en de oplevering wordt in het najaar van 2019 verwacht.
Even terug in de tijd.
In 2008 werd Buro Lima door Lianne van Genugten, inmiddels Raad van bestuur, opgericht.
Buro Lima is een kleinschalige zorgorganisatie in Heeswijk-Dinther. Buro Lima biedt zorg aan
jeugdigen met een verstandelijke beperking en vaak nog bijkomende problematieken. Buro
Lima is een Stichting, zonder winstoogmerk, met een Raad van Toezicht. Ze biedt
verantwoorde, warme zorg met kwaliteit.
Steeds is samen met ouders gekeken naar wat het meest optimale zorgarrangement was
voor hun kind en hun gezin. Uitgangspunt was altijd het welbevinden en welzijn van het kind
én het gezin. De zorg die geboden wordt, is zo flexibel en individueel aangepast op de
gezinssituatie (24 uur per week, 7 dagen per week, dag en nacht), zoals deze nergens anders
in de regio voorhanden is. Dit aanbod maakt het mede mogelijk dat vroegtijdige, volledige
uithuisplaatsing van jonge jeugdigen met intensieve begeleidingsvraag niet nodig is en dat
het welbevinden, welzijn en de kwaliteit van bestaan van de jeugdigen vergroot wordt. Ook
voor de gezinsleden (ouders én broers/zussen). Door de kleinschaligheid is het mogelijk dat
iedereen elkaar kent en Buro Lima in staat is om de jeugdige en zijn gezin constant een
persoonlijke benadering te bieden. De lijnen zijn kort tussen alle betrokkenen, waardoor
betrokkenen ook voor elkaar een ondersteunende functie kunnen vervullen. De
kleinschaligheid stimuleert de open communicatie en de persoonlijke benadering, wat ten
goede komt van de zorgverlening. Dit alles maakt Buro Lima UNIEK.
Het buitenterrein
Het buitenterrein moet allerlei speel- leef en ervaringsmogelijkheden gaan bieden, maar ook
ruimte voor ontvangst en verblijf van ouders, broers/zussen en andere betrokkenen. Het dient
aan te sluiten bij de visie van Buro Lima.
We denken dat we er SAMEN in geslaagd zijn een passend plan hiervoor te ontwikkelen.
Wederom UNIEK?
Wilt u ons helpen het te realiseren?
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3. De leefomgeving van Buro Lima
Door de ogen van Jasperina Venema van Van Helvoirt Groenprojecten.

Buro Lima is zich er net als wij van bewust, dat de leefomgeving bijdraagt aan het welzijn en
het geluk van de jeugdigen die hier wonen. Ook voor de ouders van de jeugdigen, de
medewerkers en de vrijwilligers telt de leefomgeving mee en draagt dat bij aan welzijn,
veerkracht, gezondheid en creativiteit.
Van Helvoirt Groenprojecten heeft de laatste jaren veel kennis opgebouwd over wat groen
kan betekenen voor mensen. We hebben belevingsgerichte tuinen gemaakt voor mensen
met dementie, voor kinderen, voor mensen in psychiatrische zorg, voor mensen met een
burn-out enz. Er is al veel wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat natuur een positieve
invloed heeft op gezondheid, welzijn, samen zijn, motorische ontwikkeling, creativiteit enz.
Natuur in de leefomgeving van mensen is dus belangrijk maar hoe dat er dan precies uit
moet zien, dat komt niet zo duidelijk uit het onderzoek naar voren. Wij weten wel wat voor
soort omgeving welke invloed heeft, maar niemand kent de dingen die er voor gebruikers
toe doen zo goed als de gebruikers zelf, hun familie en vrienden of hun professionele
zorgverleners. Daarom zijn wij groot voorstander van co-creatie. Samen oplossingen vinden
voor de vraagstukken en vervolgens samen tot de optimale inrichting komen voor een
specifieke gebruikersgroep.
Zo zijn we ook van start gegaan bij Buro Lima in mei 2019. In een drietal sessies ontwikkelden
we met elkaar een ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte. Ondertussen leerden we
veel van elkaar. Wij leerden van de jeugdigen, hun familie en de zorgprofessionals wat zij
belangrijk vinden. En zij leerden weer van onze eerdere projecten en zo creëerden we samen
meer kansen om zoveel mogelijk gebruik te maken van het groen. Natuur geeft letterlijk
lucht, als er spanningen zijn. Het biedt uitdaging en afleiding, er is altijd een wondertje te
ontdekken, een plek om tot rust te komen of een plek om juist samen iets te vieren.
Al deze aspecten komen samen in het schetsontwerp wat er nu ligt (zie pagina 6). Een fijne
en gezonde leefomgeving voor de jeugdigen van Buro Lima.

Jasperina Venema
Adviseur Groen voor Gezondheid
Van Helvoirt Groenprojecten
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4.Sponsorplan buiten woon-en leefomgeving Buro Lima
De onderdelen
A.Spelen
Spelen is leuk en gezond. Waar het kan creëren we een spannende, uitdagende en
aantrekkelijk uitziende speelomgeving. Dit bevordert het spelen. Hierbij staat veiligheid
voorop. Waar mogelijk gaan we ook voor duurzame materialen.

a1. Ingraaf trampoline

Onze jeugdigen vinden het heerlijk om op de trampoline even te ontspannen. Bovendien
houdt het ze actief. We zouden er graag 2 willen met een diameter van 4,27 meter.
U kunt één of twee trampolines sponsoren voor een prijs van € 500,00 per trampoline.

a2. Trampoline winter afdekhoes antraciet

Voor de trampolines zouden we ook graag afdekhoezen willen om ze winterklaar weg te
zetten.
U kunt één of twee afdekhoezen (kleur antraciet) voor een trampoline sponsoren voor € 60,00
per hoes.

a3. Uitverkocht Houten voetbaldoel 200 x 100 cm

Ze vinden het heerlijk om een balletje te trappen. En dat lukt beter met een doel.
U kunt één of twee voetbaldoelen sponsoren voor een prijs van € 150,00 per stuk.
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a4. Lachspiegel staand

Wie zei ook weer: lachen is gezond??? Een waarheid als een………
U kunt de staande spiegel sponsoren voor € 1.150,00

a5. Zwerfkeien

Hier kunnen ze van alles mee: voelen- ruiken, er op lopen, zitten en…
We zouden er graag 12 in de tuin willen plaatsen, afmeting 60 tot 80 cm
U kunt één of meer (maximaal 12) zwerfkeien sponsoren voor een prijs van € 250,00 per stuk.

a6. Uitverkocht Vrijstaande schommel

Lekker helemaal jezelf; zo “hard je wilt!!
U kunt één vrijstaande schommel sponsoren voor € 500,00 per stuk
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a7. Speelpiramide

Klimmen, klauteren, maar ook verstoppen (met een laken erover!).
U kunt deze Robinia piramide sponsoren voor € 980,00

a8. Waterspeelplaats

Spelen met zand en water dat willen ze bijna allemaal!
We hebben verschillende onderdelen nodig: pomp en het slaan daarvan; goten,
opvangbak, een waterrad en een grote zandbak met zand
U kunt de waterspellplaats sponsoren voor € 3.250,00

B.Tuin- terrasmeubels
Let op: bij bouwpakketten mag u, wanneer u dat wilt, het meubel zelf in elkaar zetten!
De prijzen van de bouwpakketten zijn inclusief lak/vernis.

b1. Loungebank van steigerhout (bouwpakket)

Bankjes van 3 meter breed. Zeg nou zelf: na gedane arbeid is het goed……..
U kunt één of meer (maximaal 7) van deze banken sponsoren voor € 200,00 per stuk

8

b2. Tafel van steigerhout (bouwpakket)

Je moet toch ergens je glaasje fris kwijt, niet??
De tafel kan ook als extra zitplaats gebruikt worden
U kunt één of meer ( maximaal 14) van deze tafels sponsoren voor € 90,00 per stuk.

b3. Terrastafel van steigerhout (bouwpakket)

Terras- tuintafel 3m lang.
U kunt één of meer (maximaal 3) van deze tuintafels sponsoren voor € 185,00 per stuk.

b4. Bankjes van steigerhout bij terrastafel (bouwpakket)

Lengte 3m
U kunt één of meer (maximaal 10) bankjes sponsoren voor € 160,00 per stuk.
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b5. Opbergkisten van steigerhout voor tuinkussens, geschikt voor
buiten (geen bouwpakket maar zelfbouw!!)

150 x 50 x 50 (cm’s)
U kunt één of meer (maximaal 4) kisten sponsoren voor € 195,00 per kist.

b6. Terraskussens

We hebben 4 a 5 sets per bank nodig, afhankelijk van de precieze maat van de bank.
U kunt één of meer sets (maximaal 40) sponsoren voor € 60,00 per set

b7. Tuinbanken
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Op vele plekken in de tuin willen we bankjes plaatsen. Lekker om even met de
ouders/begeleiding te kunnen uitrusten/praten en van de omgeving te genieten (maar ook
van het bankje zelf). Deze bankjes willen we het liefst van “natuurlijk” materiaal. We hebben
nog plaats voor 11 bankjes in de tuin.
We gaan voor een gemiddelde prijs van € 300,00
U kunt één of meer (maximaal 10) bankjes sponsoren voor € 300,00 per stuk.

b8. Uitverkocht Picknick tafel met banken

Met de hele groep onder de toekomstige treurwilg!!! Ziet u het voor u?
De tafel met banken, 5m lang, kunt u sponsoren voor € 965,00

b9. Kussentjes voor de picknick tafel met banken

Wanneer de groep op de kussentjes zitten, willen ze misschien niet meer naar binnen/bed.
U kunt 6 of 12 kussentjes sponsoren voor € 10,00 per kussentje.
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C.Groen
Een tuin zonder groen is natuurlijk geen tuin. We gaan voor (fruit)bomen, (pluk)bloemen,
struiken, hagen, gras, bessen, kruiden, plukbloemen etc.

c1. Een bijdrage aan het “groenplan”.
Een tuin die recht doet aan alle bewoners is ons uitgangspunt. Dat is een tuin geworden met
heel veel verschillende onderdelen. Het bleek ondoenlijk om die afzonderlijk op te nemen in
het sponsorplan. We volstaan met een opsomming (zie hieronder).
Wanneer u hiervoor (C1) kiest wordt uw bijdrage besteed aan één van de hieronder
genoemde onderdelen.



















Leilindes
Hazelaars
Treurwilgen
Appelbomen
Perenbomen
Notenbomen
Moerbeibomen (niet vruchtdragend)
Beukenhagen 160cm en 80 cm
Meidoornhaag 80cm en 100cm
Potgrond
Graszoden
Graszaad
Vlinderstruiken laag en hoog
Diverse bessenstruiken (eetbaar)
Plukbloemen (het hele jaar door verse bloeiende bloemen uit eigen tuin!!)
Vaste bloeiende planten die niet veel eisen stellen (beleven door o.a. ruiken en
kijken)
Bloemenzaadmengsel
Beregening (is wel geen plant, maar zonder water!!!)
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D.Overige benodigdheden
d1. Houten palen

Op diverse plekken in de tuin willen we speels met diverse hoogtes en diktes van palen
afscheidingen maken. De hoogtes mogen divers zijn, tussen de 80 cm en 200 cm en zo ook
de dikte divers.
Totaal zouden we graag 210 palen willen.
U kunt één set van 7 palen of meer (maximaal nog 26 sets) sets sponsoren voor € 50,00 per
set.

d2. Boomschijven

Boomschijven: eiken of vergelijkbaar
Voor op te zitten, te lopen van de ene naar de andere schijf of……
U kunt 2 of meer (maximaal 12) schijven sponsoren voor € 50,00 per 2 schijven.

d3. Schapenhek hoogte 120 cm

U kunt 2 meter of meer (maximaal 100m) schapenhek sponsoren voor € 48.00 per 2 meter
Dit is inclusief kastanje houten palen en bevestigingsmateriaal.
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d4. Schapenhek hoogte 150cm

Van dit hek kunt u 2 meter of meer (maximaal 110m) sponsoren voor € 53,00 per 2 meter.
Ook deze zijn incl. houten palen en bevestigingsmateriaal.

d5. Schaduwdoek (tentstof)

of
Op elk terras (3 stuks) willen we dat de jeugdigen met ouders/begeleiding etc. in het
voorjaar/zomer in de schaduw kunnen zitten.
U kunt één of meer (maximaal 3) schaduwdoeken van stevig tentstof, afmeting 5 x 10 meter
sponsoren voor € 3.750,00 (op maat gemaakt door Tentsolutions met bevestigingsmateriaal
en palen)

d6. Bekleden containers

Op dit moment hebben we 4 kale containers die we willen herplaatsen in de tuin. Om het
een mooi geheel te maken met de rest van de tuin, willen we de containers bekleden met
duurzaam hout (op de foto is het hout te zien wat gebruikt is voor de huizen waarin de
jeugdigen wonen)
U kunt één m2 bekleding of meer (maximaal 200 m2) sponsoren voor € 75 per m2.
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d7. Terrasoverkapping berging 36m2

Voor extra schuil- en bergruimte
1x terrasoverkapping tussen 2 containers en 1 x terrasoverkapping naast de container
U kunt één m2 of meer (maximaal 36m2) sponsoren voor € 75 per m2.

d8. Uitverkocht Buiten BBQ

Samen met de jeugdigen/familie en/of begeleiding lekker BBQ-en in de tuin? Dat wil toch
iedereen!!!
Je kunt de BBQ sponsoren voor € 699,00

d9. Compostbak

Eco oh!!!! én van gerecycled kunststof, inhoud 1300 liter
U kunt 1 bak of meer (maximaal 3) sponsoren voor € 205,00 per bak
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d10. Paden, verlichting en bijbehorend
We vinden het belangrijk dat alle jeugdigen, ook wanneer het schemerig of donker is, veilig
kunnen lopen. Ook veilige poorten met daaraan gekoppeld hekwerk stellen hun eisen.
Daarnaast moeten alle gebouwen voor hulpdiensten(ambulance) goed te bereiken zijn. En
omdat het hier om wonen gaat moeten er ook voldoende parkeerplekken zijn (voorwaarde
vanuit de gemeente)!!
Wat voor het groen geldt, geldt zeker ook voor de paden met de daaraan gekoppelde
verlichting, de poorten, het hekwerk en de hemelwaterafvoer. Het bleek ook hier ondoenlijk
om die afzonderlijk op te nemen in het sponsorplan. We volstaan met een opsomming (zie
hieronder).
Wanneer u hiervoor kiest, wordt uw bijdrage besteed aan één van de hieronder genoemde
onderdelen.









Breede pad naar de hoofdingang, dat doorloopt naar gebouw 3 (zie tekening
voorpagina)
Parkeerstroken buiten het hekwerk
Parkeerstroken binnen het hekwerk
Verlichting
Wandelpaden naar speelplekken
Overige paden
Poorten en hekwerk (ver)plaatsen

5. Klik hier voor aanmeldformulier
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