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De Heilige Familiekerk in Rotterdam-Noord wordt verbouwd tot een

voor Nederland uniek kinderzorgcentrum.

CityKids-directeur Maritza Russell voor de Heilige Familiekerk. foto fred libochant

De zorginstelling CityKids gaat in de sinds 2008 leegstaande kerk zieke kinderen en

kinderen met ontwikkelingsstoornissen of verstandelijke beperkingen opvangen en

behandelen en richt er ook een multidisciplinair gezondheidscentrum in voor

chronisch zieke kinderen en hun familie.

Voor poliklinische zorg en dagbehandeling kunnen gezinnen straks naar de

kinderarts, logopedist en andere zorgverleners in de voormalige katholieke kerk aan

de Nootdorpstraat, vertelt CityKids-directeur Maritza Russel. „Ziekenhuisopname is

dan meestal niet meer nodig”, CityKids wil in het medische centrum artsen

detacheren die verbonden zijn aan ziekenhuizen in de regio. Daarover wordt gepraat
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met het Sint Franciscusgasthuis en Vlietlandziekenhuis.

Er zijn ook plannen voor een verpleegkundig kinderzorghuis in de kerk. Daar

kunnen kinderen en hun ouders terecht om na een intensieve ziekenhuisopname in

een rustige omgeving verpleegkundige handelingen te leren. „Ouders kunnen dan

met vertrouwen de zorg voor hun kind thuis zelf thuis ter hand nemen”, aldus

Russel. Het logeerhuis kan ook dienst gaan doen als een hospice waar kinderen

worden verzorgd in de laatste fase van hun leven.

In De Pastorie die bij de Familiekerk hoort, worden elf appartementen gebouwd

waar jongvolwassenen tussen de 16 en 23 jaar oud met een verstandelijke beperking

beschermd kunnen wonen.

CityKids is een ambitieuze instelling die werd opgericht in 2012 en nu al uit zijn

jasje begint te groeien. In de huidige vestiging aan de Van Oldenbarneveltplaats in

Rotterdam-Centrum is geen ruimte voor het beoogde gezondheidscentrum, het

zorghuis en de beschermd wonen appartementen. Bovendien wordt een

verdubbeling verwacht van het aantal kinderen dat CityKids nu al opvangt in een

kinderdagcentrum en het verpleegkundig dagverblijf.

„Om onze diensten en de zorgmogelijkheden uit te breiden waren we al een tijdje op

zoek naar andere huisvesting. Uiteindelijk kwamen we uit bij dit prachtige gebouw

in een van de mooiste wijken van Rotterdam. Familiegerichte zorg in de

Familiekerk, beter kan toch niet?” zegt Russel opgetogen.

Voordat de nieuwe huurder erin kan, moet de kerk, een gemeentelijk monument uit

1926, grondig worden opgeknapt en verbouwd. Dat gaat een jaar duren. Het gebouw

blijft tevens voor de wijkbewoners toegankelijk en er wordt met regelmaat iets

georganiseerd.
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