Jaarverslag 2018 S/ch/ng Dagbesteding Krimpenerwaard
S/ch/ng Dagbesteding Krimpenerwaard ging in 2012 van start met een lunchroom in Lekkerkerk
(Huisje van de Zeeuw). Niet lang daarna kwamen er een groengroep en dagbesteding in
pannenkoekenrestaurant Onder de Molen in Bergambacht bij.
In 2014 breidden we verder uit met een dagbestedingsproject in Zorgcentrum De Breeje Hendrick en
een ac/viteitencentrum in openbare basisschool Het Schateiland (beide in Lekkerkerk). Stuk voor
stuk mooie projecten waar een grote groep mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle
dagbesteding heeM in een veilige en sociale omgeving.
Sinds 2013 facilliteren we zelf het vervoer van onze cliënten. Er werd een 9 personenbus aangekocht,
waarmee een paar vrijwillige chauﬀeurs onze deelnemers naar hun werkplek vervoeren en uiteraard
ook weer terug naar huis/ woonvoorziening.
Ook de rolstoelbus van zorgcentrum De Breeje Hendrick werd overgenomen door SDK. Hiermee
worden ouderen uit de gemeente Nederlek en Ouderkerk aan den IJssel vervoerd naar de dagopvang
die plaats vindt in het zorgcentrum. Ook voor deze vorm van vervoer maken we gebruik van de
diensten van een grote groep vrijwilligers. In 2016 kregen we er – met dank aan sponsors en andere
gulle gevers – twee nieuwe bussen bij: een VW Transporter en een VW CraMer. Eén bus van ons oude
wagenpark ruilden we in.
Steeds meer kwam de vraag naar voren wat wij als s/ch/ng zouden kunnen betekenen voor mensen
met een laag niveau. Mensen met een beperking, die veel begeleiding nodig hebben en ook veel
geac/veerd moeten worden. In juni 2013 werden de eerste contacten gelegd met een basisschool in
Lekkerkerk. Een school is een mooie sociale, veilige omgeving, waar zeker ook allerlei eenvoudige
werkzaamheden te doen zijn. We mochten een lokaal van OBS Het Schateiland te huren en gingen
daar aan de slag in ons eigen lokaal en in de school.
Ook de groengroep heeM voldoende om handen. Naast het werk in de tuinen rondom het
pannenkoekenrestaurant en het naastgelegen hotel alsmede de wijk Bloemengaarde te
Bergambacht, is de groep ac/ef rondom de voetbalvelden van VV Lekkerkerk en vv Dile^ant en
onderhoudt men de schoolpleinen van een basisschool in Lekkerkerk en de tuin van De Der/enhuizen
in Krimpen aan de Lek.
In 2015 star^en we met een aantal nieuwe projecten.
In Nieuw-Lekkerland (gemeente Molenwaard) begonnen we dagbesteding in de gloednieuwe
lunchroom Plein 10 op winkelcentrum Kleyburgh. In 2016 stoo^en we deze ves/ging af. Ook
begonnen we dagbesteding in sociaal-cultureel centrum He Kwar/er te Stolwijk en het werklunchcafé van Rabobank Krimpenerwaard in haar adviescentrum in Krimpen aan den IJssel. In
Ouderkerk aan den IJssel star^en onze dagbestedingsdeelnemers binnen project Geerestein, een
ontmoe/ngscentrum voor de inwoners van Ouderkerk aan den IJssel. Ook begonnen we een nieuw
project in het Cultuurhuis te Krimpen aan de Lek. Daar is S/ch/ng Dagbesteding Krimpenerwaard
ac/ef met een lunchroom. In 2016 verhuisden we naar een nieuwe lunchroomloca/e, oMewel het
nieuwe Cultuurhuis.
2016 was ook het jaar waarin zes deelnemers het cer/ﬁcaat Keukenassistent behaalden.
Onze s/ch/ng verhuisde in 2015 ook naar een nieuw kantoor aan de Twijnstraweg in Lekkerkerk. Op
de begane grond daarvan kreeg de groengroep de beschikking over een eigen loods. De feestelijke
opening van het pand vond plaats in september 2015 .

In 2016 beleefden we de opstart van een nieuw project: dagbesteding in Stal Brand te Lekkerkerk.
Ook werd de Cliëntenraad opgericht en trokken we er met deelnemers, medewerkers en vrijwilligers
op uit naar Duirrell voor een feestelijk dagje uit.
2017 bracht ons vier nieuwe projecten. Zoals Lunchroom De Crimpenaar in Krimpen aan den IJssel,
De personeelskan/ne van de hoofdves/ging van woningcorpora/e QuaWonen in Bergambacht en de
ontmoe/ngsruimte van appartementencomplex Prinsessenpark in Krimpen aan den IJssel.
2018 was het jaar waarin we afscheid namen van onze loca/e Cultuurhuis Krimpen aan de Lek en
onze intrek namen in Lunchroom De Heerlijkheid van Ouderkerk. Eind 2018 star^en we met de
voorbereidingen op twee nieuwe loca/es: Lunchroom Café en Suite in Bergambacht en
Kringloopwinkel Bij Nico Boven in Lekkerkerk.
In totaal hadden we eind 2018 120 cliënten met een verstandelijke beperking ac/ef binnen onze
projecten. Zij worden begeleid door 38 beroepskrachten. Daarnaast hebben we de beschikking over
40 vrijwilligers, die zich iedere week een of meerdere dagen inze^en en 16 vrijwillige chauﬀeurs voor
onze vijf bussen.
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