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Projectplan Glazen Thuiskamer voor Zorgboerderij ’t Keetje in Lutjebroek
’t Keetje
Zorgboerderij ’t Keetje verbindt de aandacht voor de streekproducten met de zorg voor de cliënten,
mensen met een beperking. Mensen uit de omgeving vinden hier een prettige plek om tijd door te
brengen, terwijl een groep cliënten er een zinvolle dagbesteding door verkrijgt.
’t Keetje is er voor iedereen, mensen met of zonder beperking, van jong tot oud.
De bezoekers kunnen gebruik maken van de diensten en voorzieningen van ’t Keetje, zoals de
speeltuin, de winkel, het café, de belevingstuin en de fruittuin.
Belangrijk voor cliënten is dat zij zich veilig en nuttig voelen en het contact met de buitenwereld
behouden. Met de genoemde voorzieningen trekt ’t Keetje bezoekers naar binnen. Daarnaast is het
ook goed voor de cliënten om een plek voor zichzelf te hebben en zich kunnen ontwikkelen, waar ze
kunnen groeien en bloeien.

Stichting Vrienden van het Keetje
Stichting vrienden van ’t Keetje helpt met het mogelijk maken van nieuwe activiteiten ter verhoging
van de plezierbeleving en het welzijn van cliënten en bezoekers van ’t Keetje.
Hulp wordt geboden in de vorm van materialen, diensten of geld. Veel energie wordt daarom gestopt
in het werven van sponsoren.

Project Glazen Thuiskamer
’t Keetje zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om cliënten uit te dagen iets nieuws te
ondernemen. Bij de Zorgboerderij vinden de activiteiten vaak in de gezonde buitenlucht plaats en als
het weer het niet toe laat binnen. Een glazen kamer in de vorm van een kas of serre maakt het
mogelijk om meer activiteiten toch min of meer buiten te doen.
Om te kunnen groeien en bloeien is het van belang dat de cliënten zich blij en veilig voelen. Zonlicht
maakt mensen blij. Op natte winderige dagen, die wij in Nederland veel hebben, zal het weer in de
Glazen Thuiskamer toch zonnig zijn. De Glazen Thuiskamer staat voor groei, bloei, warmte, zon en
gezelligheid.
Het gebied ten noorden van ’t Keetje is het terrein waar de cliënten zich terug kunnen trekken als zij
zich niet tussen de bezoekers willen mengen. De noordkant is echter ook de meest koude en
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winderige kant van het terrein, zodat het daar buiten vaak niet aangenaam is. De Glazen Thuiskamer
is hiervoor de aangewezen oplossing.

Wensen van de cliënten
De cliënten zijn erg enthousiast over het nieuwe plan en hebben deze prachtige collage gemaakt.

Benodigdheden Glazen Thuiskamer
De wens is een glazen kas te realiseren met een oppervlakte van ca. 50 m2.
Er zijn meerdere vormen denkbaar. Een rechthoek van 6m x 8,5m is misschien het meest praktisch.
Veiligheidsglas is een must voor deze doelgroep.
Een ruime deur zonder drempel maakt het
rolstoeltoegankelijk.
Aanwezigheid van voldoende dakramen maken
het mogelijk de ventilatie en de temperatuur te
regelen.
Onder de kas dient een stevige fundering te
worden aangebracht van bijvoorbeeld zand,
betontegels en opsluitbanden. Deze moet
waterpas zijn en niet kunnen verzakken. (een en ander in overleg met de leverancier).
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Planning Glazen Thuiskamer
Met hulp van de Vrienden van het Keetje kan de fundering van de kas in eigen beheer worden
aangebracht. Er is voldoende geld in kas voor de materialen.
Voor het aanschaffen van de kas zijn diverse sponsoren vereist.
De gedachten gaan uit naar :
•
•
•
•
•

RABO ClubSupport (inschrijving voor 27 september 2021)
RABO Coöperatiefonds (inschrijving voor 28 oktober 2021)
Plusstichting (150 jarig bestaan) (inschrijving voor 15 december 2021)
Veiling Lutjebroek 2022
Microsoft

Bij het plaatsen van de kas kan hulp worden geboden door de Vrienden van het Keetje in overleg met
de leverancier.
Gehoopt wordt de kas voorjaar 2023 te realiseren.

