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1.   Voorwoord 

 

In 1994 is de stichting Lunenhof (hierna: de Lunenhof) opgericht met als doelstelling een 

ontmoetingscentrum te exploiteren in dit centrum worden activiteiten geboden voor 

mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 

De visie van de Lunenhof is dat mensen met een beperking naar eigen keuze, wensen, 

niveau en mogelijkheden op verantwoorde wijze deel moeten kunnen nemen aan vrijetijds- 

en dagbestedingsactiviteiten in de regio.  

 

De avond- en weekendactiviteiten worden georganiseerd door vrijwilligers van de 

Lunenhof  en vinden altijd onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur plaats. 

Gebruik en exploitatie van het gebouw van de stichting zijn altijd de verantwoordelijkheid 

van het bestuur geweest. 

 

De financiering van de stichting geschiedt enerzijds door middel van een van de 

samenwerkingspartner afkomstige gebruiksvergoeding en anderzijds door een 

waarderingssubsidie van de gemeente en door fondsenwerving. De Lunenhof heeft de 

ANBI-status. Van de bezoekers werd een bijdrage gevraagd bij deelname aan een activiteit. 

Daarnaast wordt door het ter beschikking stellen van een gedeelte van de ruimte aan zowel 

de Ondersteuningsboulevard als aan Vernon Davis inkomsten verkregen. 

Incidenteel maken ook andere stichtingen/verenigingen gebruik ven de grote zaal waarvoor 

een vergoeding wordt ontvangen. 

  

Daardoor kunnen wij omzien naar een goede periode waarin we voor mensen met een 

beperking een ontmoetingsplaats hebben kunnen blijven en is de voortgang voorlopig 

gewaarborgd.   

 

Wegens de coronabesmettingen hebben de activiteiten van de Lunenhof twee jaar 

stilgelegen en zijn onlangs weer voorzichtig opgestart. 

 

2.  Aanleiding 

  

De bezoekers van de Lunenhof komen uit de gehele regio. Het zijn mensen met een 

verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. 

Naast de al bestaande activiteiten zoals boekenmarkt, creatief knutselen, disco, film, bingo, 

en computerclub wordt de bezoekers gevraagd welke wensen zij nog meer hebben. De 

Lunenhof wil hier graag aan voldoen. 

Daarnaast staat de Lunenhof open als een gezellige ruimte voor ‘ontmoeting’. Ook trekt het 

Sinterklaasfeest weer een ruim aantal bezoekers. 

 

De aanpassingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de veranderde visie op 

deelname aan de maatschappij door de mens met een beperking, de veranderingen binnen 

de AWBZ zullen ook voor de Lunenhof leiden tot aanpassingen in het programma-aanbod. 

 

De maatschappij verandert in een hoog tempo en eist steeds meer van ieder mens, zo ook 

van de mens met een beperking of zorgvraag. Voor een deel van de mensen met een 

beperking wordt integratie en aanpassing moeilijker waardoor uitsluiting meer regel dan 

uitzondering is geworden, voor een ander deel zijn de doelstellingen juist positiever 

uitgevallen. We zijn er echter nog lang niet. 
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Het bestuur is er dan ook van overtuigd dat er nog steeds een belangrijke rol is weggelegd 

voor de Lunenhof om een programma-aanbod te creëren voor hen die moeite hebben met 

de genoemde aansluiting. Door te streven naar inclusie (community care) wil het bestuur de 

integratie bevorderen, de mens met een handicap toerusten voor deelneming aan de 

maatschappij en de maatschappij deel laten nemen aan de wereld van de mens met een 

handicap. Tevens wordt op die manier gewerkt aan het uitbreiden van het sociale netwerk 

van de doelgroep. Hierdoor wordt welzijnsbevordering en kwaliteit van leven 

geoptimaliseerd.   

 

3. Plan van aanpak 

 

Door het enthousiasme en de inzet van de vrijwilligers van de Lunenhof zullen de huidige 

avond- en weekendactiviteiten worden gecontinueerd. Er wordt projectmatig en thematisch 

gewerkt. Dit is geleidelijk ingevoerd om continuïteit en zekerheden, waar de deelnemende 

bezoekers sterke behoefte aan hebben, te waarborgen. De thema’s zijn er op gericht om de 

bezoekers kennis te laten maken met de ontwikkelingen en veranderingen in de 

maatschappij. 

 

De behoefte om deel te nemen aan avond- en weekendactiviteiten is wisselend .Voor het 

komende jaar voldoen de activiteiten nog aan de behoefte en vallen ze nog onder de 

doelstelling maar heroriëntatie zal ook hier nodig zijn om het bestaansrecht te kunnen 

rechtvaardigheden. 

 

Onderhoud en interieur. 

Het gebouw aan de Moermond 57 te Zwijndrecht  werd onlangs grondig gerenoveerd door 

de nieuwe gebruiker van het gebouw, de Ondersteuningsboulevard. Er werd een nieuwe  

keuken geplaatst en ook werden ruimtes opnieuw ingericht voor het gebruik van de cliënten 

van de Ondersteuningsboulevard. Het bestuur van de Lunenhof heeft gezorgd voor de 

reiniging van de gevel en van de vloer in de Grote zaal. Op het dak van het gebouw zijn 

zonnepanelen geplaatst die de gestegen energiekosten reduceren. 

 

Aantallen bezoekers 

Na het weer opstarten van de activiteiten van de Lunenhof blijkt dat het aantal deelnemers 

aan de activiteiten nog niet op het oude niveau terug is. Het bestuur van de Lunenhof 

probeert door middel van artikelen in de plaatselijke weekbladen en e-mails aan de ons 

bekende begeleiders binnen instellingen, de mensen attent te maken op de georganiseerde 

activiteiten. Maar na corona blijken een groot aantal begeleiders niet meer bereikbaar te 

zijn via de bekende e-mail adressen. 

 

Samenwerking met de Ondersteuningsboulevard 

Er is een intensieve samenwerking ontstaan tussen De Lunenhof en de Ondersteunings-

boulevard. De Ondersteuningsboulevard gebruikt overdag de ruimtes in het gebouw en hun 

cliënten helpen bij het schoonhouden van de ruimtes en assisteren bij het voorbereiden van 

de activiteiten van de Lunenhof. Geregeld is er overleg tussen De Lunenhof en de 

Ondersteuningsboulevard over gezamenlijke activiteiten. 

 

Vrijwilligers 

De inzet van vrijwilligers blijft essentieel voor de begeleiding en ondersteuning van de 

projecten en activiteiten. Een groot aantal vrijwilligers is voortdurend actief om zich in te 

zetten voor de Lunenhof. Het bestuur is er dan ook trots op dat er, met name door deze 
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inzet van vrijwilligers, veel is bereikt. Het bestuur spreekt zonder aarzeling het vertrouwen 

uit dat het geboden programma een meerwaarde heeft voor de bezoekers en de 

samenleving. 

 

Activiteiten Lunenhof: 

 
Disco 

Elke tweede zaterdag van de maand is er een DISCO. Iedereen die van muziek, gezelligheid en 

lekker swingen houdt is van harte welkom op onze instuifavonden. Deze zaterdagavonddisco is 

toegankelijk voor iedereen vanaf 15 jaar. 

 

Bingo 
Eén keer per maand op donderdagavond is er een bingo. Iedereen is welkom op deze avonden. 

 

Computerclub 

Een maal in de maand is de computerclub. Iedereen is van harte welkom; alles mag en niets moet.   
Tijdens deze computerclub kunnen deskundige vrijwilligers helpen en raad geven met betrekking 

tot computeren, e-mailen of internetten.  Ze helpen bij het wegwijs maken van alle soorten software 

zoals Office, Excel, PowerPoint, Frontpage en nog veel meer. Ook kunnen ze iedere geïnteresseerde 

helpen bij het in en uit elkaar zetten van pc's en leren hoe alles werkt. 

Boekenverkoop   
Elke eerste zaterdag van de maand is er een tweede hands boekenverkoop in het gebouw van de 

Lunenhof. Deze boekenverkoop wordt gehouden onder leiding van een ervaren vrijwilliger. De 

inkomsten hiervan worden ingeboekt en geoormerkt ten behoeve van de aanschaf van materiaal. 
 

Disco. 

Een maal per maand vind een disco avond plaats. Tijdens deze disco avond wordt zowel 

hedendaagse als muziek uit het verleden gedraaid. 

 

Het Sinterklaasfeest 

Ieder jaar wordt er een Sinterklaasfeest georganiseerd met cadeaus voor de bezoekers. 
 


