Adelante Valkenburg kan pas volgend jaar
weer open: ‘Het is dramatisch’
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In de sporthal worden spullen opgeslagen die straks weer te gebruiken zijn. Directeur Chantal
Gilissen steekt de helpende hand toe.Afbeelding: Peter Schols
Het duurt nog tot het eerste kwartaal van 2022 voordat Adelante Kind & Jeugd in
Valkenburg weer draait als vanouds. Door de overstroming van de nabijgelegen Geul liep
het hele complex in Houthem onder water. De schade loopt in de miljoenen.
Ze zijn volop in gesprek met alle schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg.
Om tijdelijk onderdak te regelen voor het nieuwe schooljaar, vertelt een drukbezette Chantal Gilissen,
directeur van Adelante Kind & Jeugd in het Valkenburgse kerkdorp Houthem.
Want deze locatie – waar kinderen met een beperking passend onderwijs krijgen, revalideren en/of wonen
onder begeleiding – van zorgorganisatie Adelante, werd zwaar getroffen door de watersnoodramp. Het
terrein, dat vlak bij de Geul ligt, kwam vorige week helemaal blank te staan. „Het duurt nog tot ergens in
het eerste kwartaal van 2022 voordat we hier weer kunnen intrekken”, laat de directeur weten.

Dramatisch
„Het is dramatisch. De schade loopt zeker in de miljoenen. Alle vloeren moeten vervangen worden, de staat
van muren is onduidelijk”, vertelt Gilissen. Tot aan de onderste bureauladen is alles nat geworden. De
elektriciteit was uitgevallen, in de kruipruimtes bleek een groot gat geslagen.
De zorgorganisatie is druk doende om de totale schade te inventariseren en tijdelijk ander onderkomen te
vinden. „We schakelen nu met schoolbesturen in de regio. Gaan op plekken kijken. We zoeken ruimten die
redelijk toegankelijk zijn, want sommige van onze leerlingen kunnen moeilijk lopen of zitten in een
rolstoel.”
Passend
Adelante Kind & Jeugd verzorgt onderwijs voor ruim driehonderd kinderen. „We zijn te groot voor één
locatie. Het is niet de bedoeling dat we na de vakantie op acht verschillende plekken zitten, we hopen het
tot een paar locaties te beperken. Want deze kinderen krijgen ook behandelingen, onze therapeuten moeten
dadelijk niet alleen maar rondjes gaan rijden.”
Intussen wordt er met man en macht gewerkt door leerkrachten en medewerkers om te redden wat er te
redden valt. In de sporthal worden spullen opgeslagen die straks weer te gebruiken zijn. Maar een deel van
het materiaal is rijp voor de stort, weet Gilissen.
„Gelukkig stonden veruit de meeste computers, laptops, smartboards en telefoons op de tafeltjes en zijn dus
veiliggesteld. Gisteren zijn 900 van deze apparaten naar onze vestiging in Hoensbroek gebracht.”
Kinderrevalidatie-artsen en - medewerkers werken nu ook vanuit deze locatie. Evenals de planners.
De Kindervallei gaat eind augustus weer open
Naast de gebouwen van Adelante ligt Ronald McDonald Huis De Kindervallei dat eveneens niet aan het
water kon ontsnappen. Maar dit gebouw van de beroemde kunstenaar Friedensreich Hundertwasser kan
vanaf 23 augustus weer open. „Dit hadden we niet durven dromen”, vertelt manager Thea Coolen. De
benedenverdieping van het pand kwam vorige week woensdag blank te staan. Maandag was al het water
weggepompt, waarna het meubilair en de vloerbedekking eruit gehaald konden worden. Met dank aan
bedrijven, die dit pro Deo deden, en onze vrijwilligers, zegt ze. Nu start een periode van drie weken om te
drogen. Daarna wordt opnieuw vloerbedekking gelegd, waarna het vakantiehuis weer opengaat. „Veel
sneller dan gedacht.”
Het gebouw heeft acht aangepaste appartementen, waarin kinderen met een beperking en hun familie
vakantie kunnen vieren. Door de watersnoodramp is dit uitje voor 56 gezinnen noodgedwongen
geannuleerd en vijf gezinnen hebben hun vakantie moeten inkorten. „Al deze families krijgen voorrang bij
het boeken voor volgend jaar.”
Evacuatie
Vijftien kinderen (van de verpleegafdeling en de woonvorm) moesten vorige week woensdag worden
geëvacueerd. De helft is door de ouders opgehaald. Voor de anderen is een afdeling ingericht in het
hoofdgebouw van Adelante in Hoensbroek. ,,Ieder kind heeft een slaapkamer. Er is eigen personeel. Er
wordt heel goed voor hen gezorgd.”
Die zorg is er voor alle kinderen, benadrukt de directeur. Zo organiseren docenten en assistenten
uitzwaaimomenten voor leerlingen die de school verlaten. En konden examens doorgaan bij het
Bonnefanten College in Maastricht. „Deze leerlingen hebben hun programma dus gewoon kunnen
afronden. Vrijdagmiddag is bij het Bonnefanten ook de diploma-uitreiking. Vanwege corona kunnen alleen
de ouders er bij zijn.”

Saamhorigheid
De directeur en de medewerkers zetten alle zeilen bij. „Het is natuurlijk een heel vervelende situatie, maar
het brengt veel saamhorigheid met zich mee. Ook ouders bieden aan te helpen. Voor de kinderen is het
onwerkelijk allemaal. Ze zijn hun school kwijt.”
Zelf liep Gilissen afgelopen vrijdag voor het eerst weer door de gebouwen. „Ik had echt een naar gevoel.
Zo zonde! Het is zo’n waardevolle plek voor deze kinderen. Vijf jaar geleden hebben we hier de boel
vernieuwd, waardoor veel zaken zijn verbeterd. Zorg en onderwijs zijn meer geïntegreerd. Alles kreeg ook
een enorm mooie uitstraling. Dat gaan we straks weer hebben, daar twijfel ik niet aan. Maar als je dit ziet,
dan doet het gewoon pijn.”

