Doneeractie voor bij overstromingen zwaar getroffen
kinderrevalidatie en school Adelante Valkenburg
De overstromingen in Zuid-Limburg hebben ook de kinderrevalidatie en de school voor
speciaal onderwijs van Adelante in Valkenburg hard getroffen. Dagelijks gingen hier 320
kinderen uit bijna alle gemeentes in Limburg naar school. Door de waterschade is dat
momenteel niet mogelijk.
Daarom is er een crowdfundingactie opgezet. “Alles stond blank. Het grote opruimen,
puinruimen en drogen is inmiddels begonnen. Er wordt fantastisch werk verricht door de
medewerkers en vrijwilligers. Hier zijn wij heel dankbaar voor. In een latere fase zullen we de
balans pas echt kunnen opmaken maar heel duidelijk is, is dat de schade enorm is. De grote
vraag blijft nog even wanneer we weer in staat zijn om ‘onze’ kinderen weer te kunnen
behandelen en onderwijzen op deze bijzondere plek in het Zuiden. Met deze crowdfunding
doen we een oproep aan u om ons te helpen om ervoor te zorgen dat die datum in de nabije
toekomst ligt. Ons doel is de kinderen weer een fijne en veilige plek te bieden waar ze kunnen
leren, revalideren en spelen. Ze hebben er recht op om te kunnen groeien naar een zo
zelfstandig mogelijk leven”, schreven de initiatiefnemers van de actie.
Inmiddels is duidelijk dat het om een miljoenenschade gaat. “Het blijkt niet haalbaar om onze
deuren weer te openen in het nieuwe schooljaar. Het herstel van de locatie gaat naar
verwachting zo’n 8 maanden duren. We zijn op zoek gegaan naar andere tijdelijke
alternatieven om de kinderen het onderwijs en de revalidatiezorg te kunnen blijven bieden die
ze nodig hebben. Dat is deels al gelukt… lees op onze site hoe we dit willen (gaan)
organiseren”, schrijft Adelante.
Draagt u een steentje bij om Adelante weer op te bouwen voor alle kinderen? Doneren kan
hier! Maandag rond 12.00 uur waren er 1214 donaties gedaan, goed voor zo’n 51.500 euro.

