
Geachte Heer, Mevrouw 

 

Een aangepaste speeltuin / snoezeltuin voor kinderen met een verstande-
lijke beperking is onontbeerlijk in een voorziening / school als de Parel. De 
middelen die we ontvangen vanuit de ministeries zijn onvoldoende om de-
ze investeringen te financieren. Toch hebben we met het team medewer-
kers de ambitie om dit project te realiseren.  

 

Jaarlijks organiseren we verschillende initiatieven om geld in het laatje te 
brengen. (Quiz met streekbieren, koekjesverkoop, drankverkoop, …) Heel 
dikwijls hangt het succes van deze acties af van de ouders en de medewer-
kers.  

Met deze oproep willen we U de kans geven ons project te steunen. In ruil 
hiervoor maken wij graag reclame voor uw bedrijf / serviceclub.  

 

Daarom zijn we zo vrij U dit dossier voor te leggen.  

 

Vriendelijke groeten 

 

Team De Parel       Jo Degrande 
         directeur 

 

 

 



De Parel 

  In 2000 nemen twee organisaties het besluit om samen een project te  
  starten. BuBao De Hagewinde en O.C. Sint-Idesbald verbinden zich er toe  
  om samen op dezelfde plaats kinderen te begeleiden in  een intense sa 
  menwerking. Eens samenwerkingsverband werd opgezet met respect  
  voor ieders eigenheden. Ook de kinderen die niet inschrijven in het semi- 
  internaat krijgen een degelijke opvang.  
  Sindsdien schittert de Parel als kleinschalige type 2 school voor de ruime  
  omgeving rond Roeselare. 

  De doorgedreven samenwerking tussen klas en leefgroep resulteren in  
  klasoverstijgende activiteiten waar onderwijs en zorg complementair zijn 
  aan elkaar. Er zijn gedeelde kindbesprekingen en gezamenlijke perso- 
  neelsvergaderingen. Grotere gebeurtenissen of extra-muros activiteiten  
  worden samen georganiseerd.  

  De Parel biedt onderwijs en zorg (dagopvang, mobiele begeleiding)   
  aan meer dan 60 kinderen met een matig tot ernstige verstandelijke  
  beperking.  

 

  Centraal in ons aanbod:  

   - kinderen moeten zich goed voelen 
   - individuele aanpak  
   - multidisciplinaire ondersteuning 
   - ouders zijn evenwaardige partners 
   - structuur en basisveiligheid 
   - functionele werking 
   - inzetten van technologie 



De snoezeltuin 

In 2013 konden we met steun van gulle schenkers onze speelplaats voorzien 
van nieuwe speeltoestellen. We beseften hierdoor nog meer het belang van een 
uitdagende buiten omgeving.   
Onze kinderen genieten momenteel heel erg van de vernieuwde speelplaats. 
Een deel van onze kinderen heeft echter behoefte aan een nog meer aangepas-
te speel– en beleefomgeving.  

Daarom gaan we voor een snoezeltuin. Op een beperkte oppervlakte van 150 
vierkante meter willen we alle zintuigen van onze kinderen stimuleren.  Snoeze-
len is snuffelen en doezelen.  Via deze zintuiglijke benadering laten we kinderen 
actief ontdekken op hun ritme en volgens hun mogelijkheden.  Hierdoor is 
snoezelen zeer ontspannend. Via klanken, kleuren en materialen worden alle 
zintuigen geprikkeld  waardoor communicatie gestimuleerd wordt tussen bege-
leider en kind.  

Concreet zien we een afgesloten tuin met wandelpaadjes in verschillende be-
stratingen met meerdere hoekjes en tuintjes.  

 - een hoekje met klankschalen 
 - hangmatten 
 - mini draai carrousel 
 - huisje met lichteffecten 
 - schommelhoekje 
 - waterbeleving 
 - speelhuisjes 
 - tactiel hoekje 
 
In de opstelling willen we verwisselbare belevingsplaten inbouwen zodat we de 
tuin regelmatig kunnen aanpassen. Een aantal materialen zijn te koop in de ge-
specialiseerde handel, veel zaken zijn maatwerk. Van A tot Z alle laten uitvoeren 
zal waarschijnlijk onbetaalbaar zijn. Daarom steken we zelf de handen uit de 
mouwen en gaan we op zoek naar samenwerking met vakmensen of scholen 
die vrijwillig mee kunnen helpen om onze droom waar te maken. 



Sponsorproject 

U kunt ons helpen door sponsoring op rekeningnummer BE 56 4675 2816 5188 
met vermelding “snoezeltuin De Parel”. 

Uiteraard zijn we ook blij met sponsoring in natura. 

U kunt telefonisch meer uitleg krijgen op het nummer 051/20 33 12  (directie) 
of het nummer 051/26 43 03. 

Ons aanbod: 

 - vermelding op de sponsorpagina van onze website. 

 - vermelding in al onze communicatie naar de pers toe i.v.m. dit project 

 - vermelding op het publi-bord  dat bij de snoezeltuin zal opgesteld wor  
 den. 

 - aflevering van een kostennota 

 - sponsorreceptie 

 - dankbaarheid van alle kinderen, hun ouders en het team van de Parel 



Sponsoring overeenkomst 

Exemplaar De Parel 

Ondergetekende 

………………………………………………………………………………………….verklaart 

hiermee  € …………………. te sponsoren voor het project 

“Snoezeltuin De Parel” door: 

 O  overschrijving op rekening nr. BE 56 4675 2816 5188 met   
  vermelding “snoezeltuin De Parel”. 

 O ik wens een onkostennota te ontvangen. 

 O ik geef toestemming om vermeld te worden op website en  
  publi-bord. 

 O ik bezorg eigen logo voor de vermelding op drukwerk en  
  website. 

 O ik wens uitgenodigd te worden op de sponsorreceptie. 

opgemaakte te ……………………………………... 

datum: ……… /……… /………… 

handtekening sponsor     handtekening De Parel 

 

www.de-parel.org 



Sponsoring overeenkomst 

Exemplaar Sponsor 

Ondergetekende 

………………………………………………………………………………………….verklaart 

hiermee  € …………………. te sponsoren voor het project 

“Snoezeltuin De Parel” door: 

 O  overschrijving op rekening nr. BE 56 4675 2816 5188 met   
  vermelding “snoezeltuin De Parel”. 

 O ik wens een onkostennota te ontvangen. 

 O ik geef toestemming om vermeld te worden op website en  
  publi-bord. 

 O ik bezorg eigen logo voor de vermelding op drukwerk en  
  website. 

 O ik wens uitgenodigd te worden op de sponsorreceptie. 

opgemaakte te ……………………………………... 

datum: ……… /……… /………… 

handtekening sponsor     handtekening De Parel 

 

www.de-parel.org 


