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SPEELTUIN voor kinderen van patiënten:
zorgzame verbinding met het kind
Het project
MCSJ heeft een dynamische KOPP-werkgroep: een initiatief dat expliciet aandacht
schenkt aan kinderen/jongeren van ouders met psychische problemen (KOPP) en
kinderen/jongeren van ouders met afhankelijkheidsproblemen (KOAP).
Op initiatief van de KOPP-werking van ons centrum wensen wij volgend project te
realiseren: een speelweide met speeltuigen aangepast aan en op maat van
jongeren van diverse leeftijden.
MCSJ wenst maatschappelijk kwetsbare kinderen aandacht en een plaats te geven tijdens
hun contacten met de zorg. Het doel is het bezoek van kinderen in MCSJ aangenaam te
laten verlopen.
Deze speeltuin heeft echter ook een therapeutische insteek: kinderen van opgenomen
ouders hebben nood aan een sociaal inclusief klimaat waarbij de actieve betrokkenheid
van ouders en begeleiding voelbaar is. De speeltuin op maat van het kind draagt bij tot
familieparticipatie, vermaatschappelijking en de-stigmatisering van de opname. Ouders,
grootouders, kinderen en kleinkinderen kunnen op een meer aangename wijze terug in
contact treden met elkaar. De ‘ziekenhuissfeer’ wordt doorbroken. Het faciliteert en
bevordert het contact met de psychisch zieke ouder of grootouder op een uitnodigende
wijze zodat zij de voeling met hun familielid niet verliezen.
Het traject
Begin 2017 start de eerste fase dank zij de selectie van ons project bij het Streekfonds Een
Hart voor Limburg. De financiële steun van Een Hart voor Limburg stelt ons in staat om
de eerste speeltuigen aan te kopen.
MCSJ stelt een centrale locatie ter beschikking en investeert in de aanleg en onderhoud
van de infrastructuur: aangepaste ondergrond, omheining.
De intentie is om, verspreid over drie opeenvolgende jaren, de volledige speelweide uit
te bouwen.
Het budget
De totale begroting van het project bedraagt 38.343 €.
MCSJ investeert in eerste instantie zelf 5.600 € voor de aanleg van de terreinen.
De steun van Een Hart voor Limburg bedraagt 7.500 €, zodat we de eerste speeltuigen
kunnen aankopen.
We rekenen op ons Fonds om over een periode van drie jaar het project in zijn geheel
met alle speeltuigen te realiseren. Dit betekent een jaarlijks budget van 8.414 €.

