Forse schade bij instellingen voor kinderen
met beperking in Valkenburg: ‘Het heeft
tegen de muren gestaan’
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In de verte stroomt het water de Kindervallei van Hundertwasser binnen.Afbeelding: Thea Coolen
Een terrein met daarop onder meer scholen, een revalidatie- en verpleegafdeling en
woonvorm voor kinderen met een beperking is compleet blank komen te staan door de
overstroming in Valkenburg. De panden, waaronder het opvallende gebouw van
kunstenaar Hundertwasser, zijn maandenlang onbruikbaar.
Met de Geul die vlak achter het terrein stroomde was er geen ontkomen aan voor de Valkenburgse locatie
van zorggroep Adelante. Door de enorme waterschade zullen de getroffen gebouwen naar verwachting pas
na de zomervakantie weer beschikbaar zijn voor gebruik.
Kinderen met beperking
Het gaat om de mytylschool voor speciaal basisonderwijs, het Adelante College voor middelbaar speciaal
onderwijs, de klinische kinderrevalidatie Valkhorst, een verpleegafdeling en woonvorm de Raesdonck;
allemaal voor kinderen met een beperking.

Vijftien jonge patiënten moesten woensdagavond evacueren. „Ook de kinderen die constant op de
verpleegafdeling verbleven”, vertelt directeur Chantal Gilissen. Acht van hen zijn direct door ouders
opgehaald, de rest is naar een andere locatie van Adelante in Hoensbroek overgebracht.
„De schade is dramatisch”, constateert Gilissen. „Tot aan de onderste bureauladen is alles nat, het stinkt
heel erg naar vis. Er is een groot gat geslagen in de kruipruimtes, de elektriciteit is uitgevallen. Gelukkig
had het gebouw waar de Raesdonk en Valkhorst inzitten een noodaggregaat.”
Voor de komende weken gaan zaken als dagopvang en de therapeutische kleutergroep door op andere
locaties van de zorggroep. „We gaan nu actie ondernemen om voor te sorteren in het geval de school na de
vakantie niet open kan. Maar dat is nog koffiedik kijken.”
Hundertwasser
Naast de gebouwen van Adelante ligt Ronald McDonald Huis ‘De Kindervallei’, dat eveneens niet aan het
water kon ontsnappen. Op het moment van evacueren verbleven er negen gezinnen in het gebouw van
kunstenaar Friedensreich Hundertwasser.
„Het heeft tegen de muren gestaan, er zijn gaten in de bestrating gevallen”, begint directeur Thea Coolen.
Putdeksels zijn omhooggeslagen waardoor het binnen ook is volgelopen. De benedenverdieping, de
appartementen, de ruimte met zorginstallaties, alles staat blank.”

Het water heeft een gat aan de rand van de Kindervallei
veroorzaakt. Foto: Thea Coolen

Gat onder vijver
„De vijver loopt op dit moment leeg. Dat kan niet, er moet
dus een gat zijn waardoor het onder het gebouw leegloopt.”
Coolen heeft nog geen duidelijk zicht op de schade, met
name dat van installaties als zitliften, schuifdeuren en
dergelijke. „Alles is onbruikbaar op dit moment.” Zaterdag
begint het leegpompen.
De gedwongen sluiting van het gebouw betekent geen
vakantie voor een flink aantal gezinnen met een kind met een
beperking. Alle reserveringen voor de komende vier weken
zijn al geannuleerd. „Maar ik vrees voor langer, dan zou het
zeker de hele zomervakantie zijn. Het gebouw een ‘beetje’
opknappen kan niet bij zorgintensieve kinderen. Het moet
honderd procent in orde zijn, daar doen we geen enkele
concessie in”, zegt Coolen.
Een afgezegde vakantie lijkt misschien even klein leed, maar
voor gezinnen die het al zwaarder te verduren hebben komt de tegenslag net wat harder aan. „Het is heel
zuur, deze gezinnen hebben na coronatijd zo’n behoefte aan vakantie. Mijn collega kreeg huilende ouders
en kinderen aan de lijn. Dit is voor hen de enige mogelijkheid voor een vakantie, er is geen alternatief. Dat
is nu weg. Het is verdrietig, het is echt heel verdrietig.”
De Kindervallei is als goededoelenstichting volledig afhankelijk van donaties en krijgt geen subsidie.
Inmiddels kan men via kinderfonds.nl/ik-help-graag-mee financieel bijdragen aan het herstel van het
vakantiehuis.

