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 Rijnstreeknieuws  

 
 
Stichting Fam4Kids wil met praktische ondersteuning het gezin een plek bieden waar het 
complete gezin tot rust kan komen. Dit kan omdat het huis is ingericht met de juiste 
hulpmiddelen. 
 
Voor mantelzorgers en gezinnen die zorg bieden is juist een woning 
met voldoende faciliteiten en voorzieningen onmisbaar. Immers, de 
zorg van een persoon met een handicap of beperking is intensief en 
kan ten koste gaan van de draagkracht van het gehele gezin. 
Van tijd tot tijd logeren in een aangepaste woning op een prachtige 
locatie kan het gezin de nodige ruimte geven om op adem te komen en 
even tijd te besteden aan andere dingen dan zorg. Als mantelzorgers 
en gezinnen die zorg bieden regelmatig ontlast worden, kunnen zij de 
zorg langer volhouden. 
 
Tevens biedt Stichting Fam4Kids tijdens schoolvakanties 
georganiseerde logeeropvang voor kinderen zonder financiële 
middelen. Tijdens deze logeerweken of weekeinden hebben de 
kinderen vaste begeleiding en krijgen ze de zorg die past bij hun 
specifieke hulpvraag. Mocht u vragen hebben over deze vorm van 
logeeropvang, neem dan gerust contact op.   

 

    
http://www.fam4kids.nl/ 

 
Geschiedenis  
Paul en Angela Oorthuizen zijn al bijna twee 
decennia ouders van pleegkinderen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 
Als geen ander weten zij hoe moeilijk het is om 
een plek te vinden waar je met voldoende 
faciliteiten en voorzieningen, kunt genieten met 
het complete gezin. 
Vanuit hun ervaringen op locatie Camping de 
Quack, merkten zij dat de kinderen wel tot rust 
kwamen maar door het ontbreken van de juiste 
hulpmiddelen was een gewoon vakantiehuis niet 
meer toereikend. Zo is het idee geboren en is 
hiermee de ideële Stichting Fam4Kids in het 
leven geroepen. 
 
Locatie & Woning  
In balans zijn, dat wil toch iedereen? Intensieve 
zorg bieden vraagt veel. Op Camping De Quack 
in Hellevoetsluis is het nu mogelijk om volledig tot 
rust te komen in een aangepaste woning.De 
woning staat op een perceel van ruim 300 m2 
grenzend aan een speelweide met 
speeltoestellen. Het strand ligt op 300 meter 
afstand van de woning en is voor rolstoelgangers 
te bereiken binnen 10 minuten via een verhard 
pad. 
 

 

  

 Wilt u ons helpen? 
 
Stichting Fam4Kids kan niet bestaan zonder 
bijdragen van alle vrijwilligers sponsoren en 
donateurs. 
Niets is klein wat uit liefde wordt gedaan. 
Alles is welkom of het nu een geldbedrag is 
of het doneren van een voorziening. 
 
• Word donateur van Fam4Kids 
 
Reknr NL13 RABO 01679.45.815  
tnv Stichting Fam4Kids 
 
Contact 
St.Fam4kids 
Junostraat 24 
2402BH Alphen ad Rijn 
Tel: +31-6-30027641 of +31-6-23387287 
Email: info@fam4kids.nl 
Kvk nr :53876857 te Den Haag 
Reknr :NL13 RABO 0167 9458 15 

  
 De woning zelf heeft vijf slaapkamers verdeeld 

 over twee verdiepingen en is beneden rolstoel 
toegankelijk. Met een gehandicapten 
parkeerkaart is het mogelijk om naast de woning 
te parkeren. Voor de overige auto's is de 
algemene parkeerplaats op het terrein van de 
camping. De tuin is afgesloten en ingericht met 
een veilige trampoline en verschillende terrassen. 
In de tuin is een hok aanwezig voor de opvang 
van kleine huisdieren (cavia's, konijnen). 

http://www.fam4kids.nl/
mailto:info@fam4kids.nl

