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voor Limmerik

Een verblijf in Limmerik voor een tijd.

Even geen zorgen, even respijt.

Even op adem komen.

Even durven dromen.

En iedereen die lacht van tevredenheid!

Respijthuis Limmerik biedt tijdelijk een warme, gezellige 

thuis aan kinderen met een ernstige chronische aandoe-

ning. Met een medische problematiek die zo complex  

is dat je de zorg voor hen niet zomaar aan niet-professio-

nele derden toevertrouwt. Met ouders zoals u die dag in 

dag uit paraat staan, maar die af en toe nood hebben aan 

een time-out om hun batterijen op te laden. 

In zo’n geval neemt Limmerik de zorg voor uw kind  

tijdelijk over. Daardoor krijgt u de kans om even op pauze 

te drukken, op adem te komen, wat meer aandacht te 

besteden aan uw andere kinderen, op vakantie te gaan ... 

Om uw kind de nodige aandacht en zorg te kunnen  

geven, biedt Limmerik onderdak aan maximaal vijf tot zes 

kinderen. Vooral aan zwaar zorgbehoevende kinderen, 

zowel medisch als psychopedagogisch. 



“

voor Limmerik

Qua infrastructuur en ontspanningsmogelijkheden is  het huis 

volledig ingericht op maat van kinderen. 

Een professioneel verpleegkundig team staat 7/7 en 24/24 

klaar om uw kind een aangenaam en leuk verblijf te bezorgen. 

Uw zoon of dochter wordt voortdurend omringd door een arts 

en orthopedagoog en speciaal opgeleide, zeer gemotiveerde 

vrijwilligers.



een respijthuis

Uw kind heeft voortdurend nood aan medische en 

verpleegkundige zorg. U staat dag in dag uit voor  

hem of haar klaar. Onvoorwaardelijk.

Maar die continue, complexe verzorging wéégt –  

ook op u. U hebt evengoed nood aan een pauze.  

Omdat ook uw andere kinderen aandacht verdienen,  

of omdat u gewoon even op adem wilt komen. 

U hebt nood aan respijt ...  

En dat is wat u vindt in respijthuis Limmerik.

Onze zoon Arne heeft af en toe zware epileptische 
aanvallen. We durfden het vroeger gewoon niet aan 
om hem ergens te laten logeren. Maar toen leerden we 
Limmerik kennen, met zijn typisch huiselijke sfeer. 
We konden Arne met een gerust hart achterlaten om-
dat we er zeker van waren dat hij de correcte medische 
verzorging en de nodige aandacht kreeg. Voor het 
eerst ging Arne op vakantie en konden ook wij genie-
ten van een weekje zonder zorgen, samen met Lander 
en Lieze, zijn broer en zus.

Ouders Arne

Voor het eerst
alleenvakantie”

op



“

een zorghuis

Limmerik vangt kinderen en adolescenten op tot 18 jaar die een 

zware, fysische beperking of chronische aandoening hebben. Ze 

hebben voortdurend nood aan aandacht en zorg.

Kunt u die even niet geven? Dan springt Limmerik u te hulp en 

biedt het een tijdelijke opvang voor uw oogappel. Die kan hier per 

jaar maximaal één maand terecht – tijdens een aaneengesloten 

periode of in verschillende, korte opnameperiodes.

zodra ze

Afgelopen jaar was enorm moeilijk. We hadden al lang 
plannen om ons huis aan te passen aan de handicap van 
onze dochter, maar toen was er die onverwacht lange 
ziekenhuisopname van een gezinslid. Die combinatie 
zette ons ertoe aan onze dochter een paar dagen aan de 
zorgen van Limmerik toe te vertrouwen. Het voelde aan 
als een verademing, voor ons én voor Branwen. Ze ge-
noot een week lang van de rust van het snoezelbad en de 
snoezelhoek en de bezoekjes aan de nabijgelegen kinder-
boerderij maakten haar vrolijk. Telkens als we het nu over 
Limmerik hebben, begint ze te lachen. Het is een enorme 
geruststelling dat Limmerik op een rustige, respectvolle 
manier kan voldoen aan haar complexe zorgvraag.  

Ouders van Branwen

lacht
‘Limmerik’hoort

Branwen“



We laten Jesse altijd vol vertrouwen achter in 
Limmerik, een huis vol gezelligheid en rust. 
Altijd weer bezorgt het Limmerikteam Jesse 
een supertijd, steeds op een vakkundige, 
warme en lieve manier. Er is trouwens enorm 

veel te beleven in en rond Limmerik: Jesse gaat wandelen in het bos, 
maakt ritjes met het paard, geeft eten aan de diertjes in de kinder-
boerderij, ligt te schommelen op de vogelnestschommel, schildert, 
danst ... Ook het bad met zijn lichtjes en geluid is voor hem heel 
indrukwekkend. 

Ouders van Jesse

een huis in het groen

Uw kind komt terecht in een huis dat gezelligheid uitstraalt.  

De eerste indruk die u krijgt, is er een van rust, stilte en groen. 

Maar vergis u niet, er is ontzettend veel te beleven.

Zodra het weer het toelaat, is genieten van de omgeving het 

toverwoord van de dag. We leggen uw kind dan extra in de wat-

ten met een bezoekje aan het kabouterbos iets verderop. Of laten 

hem of haar wat ravotten in de speeltuin vol aangepaste spelen. 

Of wat zalig heen en weer zwaaien in de vogelnestschommel. 

Ook de dieren op de kinderboerderij kijken uit naar het bezoek 

van uw kind. Moeilijk om te zeggen wie er het meest geniet, de 

dieren of hun bezoekers. 

”Jesse
beleeft

een
altijd

supertijd



Justine logeerde al een paar keer in Limmerik. We vinden 
het geweldig dat er maar vijf kinderen terechtkunnen, 
want zo krijgt elk kind de nodige aandacht. Justine is het 
trouwens gewoon om steeds in het middelpunt van de 
belangstelling te staan. Haar mama is altijd thuis en ze 
heeft geen broers of zusjes. Haar ‘vakanties’ in Limme-
rik waren trouwens altijd een waar festijn. Vrijwilligers 
namen haar mee naar de kinderboerderij, lakten haar 
nageltjes, gaven haar massages, betrokken haar bij het 
dagelijks gebeuren. Telkens als we Justine vragen of ze 
nog eens teruggaat naar Limmerik, antwoordt ze vol-
mondig: “Ja!” 

Ouders van Justine

Justine wil

een warm huis

Limmerik is bijna zoals thuis, want uw kind krijgt er net dezelfde 

zorg en aandacht. U laat er uw zoon of dochter achter in goede 

handen. Een verpleegkundige houdt de klok rond een oogje in het 

zeil. Een arts, opvoedkundige, psycholoog, kinesist en speciaal 

opgeleide vrijwilligers staan non-stop paraat.

Limmerik biedt onderdak aan vijf kinderen. Zo garanderen we hen 

voldoende aandacht en zorg. Bij Limmerik focussen we niet alleen 

op de medische verzorging. Ook voor andere activiteiten is er 

tijd: gezellig snoezelen, uitgebreid baden, genieten van de tuin, of 

samen koken. Alles wat u thuis doet, doen we hier ook.

graagterug
naar Limmerik!”



    Door hun motorische en mentale 
beperking hebben Emilie en Alexis hulp nodig bij het aan- en uit-
kleden, toilet, baden, eten, stappen, knutselen, … kortom, bij alles 
wat ze doen. Buiten de schoolkampen had ik ze nog nooit ergens 
laten overnachten. Want het is een hele stap om kinderen met 
zulke beperkingen aan vreemden toe te vertrouwen. De mensen bij 
Limmerik hadden gelukkig oor voor mijn verhalen. Mijn kinderen 
kregen de hele dag aandacht. En werden ze ’s nachts een keer wak-
ker – Emilie in de Boskamer en Alexis in de Wolkjeskamer –, dan 
was er altijd iemand in de buurt die hen geruststelde. Ze voelden 
zich snel thuis in Limmerik dankzij de huiselijke sfeer en de goede 
zorgen van het ganse team.
 
Ouders van Emilie en Alexis

  
door het

een huis op maat

Limmerik is afgestemd op zijn bewoners: rolstoeltoegankelijk,  

een aangepaste badkamer, hoog-laagbedden, een traplift, een 

snoezelhoek, … Maar het is geen ziekenhuis.

En huiselijke uitstraling met gezellige accenten primeert. Zo toont 

Limmerik hoe u met een minimale aanpassing van de bestaande 

woning de ideale leefomgeving voor uw zorgbehoevend kind 

creëert. 

team
zorgen

Goede

ganse

”



”
Onze Yarne was in het verleden al eens op  
vakantie geweest, maar dat was niet zo goed  
meegevallen. Met lood in de schoenen klopten we 
aan bij Limmerik. Al na een paar minuten hadden 
we door dat Limmerik anders was. Na een gesprek 
en een bezoek aan het huis waren  
we meteen verkocht. Die huiselijke sfeer! Die  

bellenzuil in de woonkamer! Die snoezelhoek! Die 
kleuren! Het beperkte aantal aanwezige kinderen! In 
één woord super. Elk kind krijgt zo meer dan voldoen-
de aandacht en meer dan de nodige zorg. En dat is toch 
het allerbelangrijkste.
 
Ouders van Yarne

Een

een doorloophuis

Uw kind uit handen geven? Geen evidentie. Daarom begeleidt  

het Limmerik-team u. Tijdens een kennismaking ontdekt u de  

tijdelijke thuis van uw kind. En tijdens het intakegesprek bepalen 

we samen de zorg. U vertelt welke gewoontes er thuis leven en 

of er nood is aan een speciaal dieet of een bepaalde behandeling, 

zoals kinesitherapie.

Zo loopt het dagelijkse leven bij Limmerik gewoon door ...

Terwijl u even op pauze drukt. 

”thuisvoor
Yarne



een tweede thuis

Limmerik is een tijdelijk opvanghuis voor uw kind. Meer zelfs, het wil 

een volwaardige thuis zijn waar uw kind zich even goed voelt als in 

zijn eigen thuisomgeving. Het doel blijft altijd hetzelfde: u, uw kind en 

alle andere gezinsleden een adempauze aanbieden.

Zodra uw kind in Limmerik logeert, is het eventjes weg van onder de 

vleugels van mama, papa, broers en zussen. Hoofdzaak is dat uw kind, 

u en alle andere gezinsleden zich daar goed bij voelen en zich geen 

zorgen maken. Meegenomen is dat u op momenten dat uw kind in 

Limmerik verblijft, uw andere kinderen wat extra aandacht kan geven.

Kasper heeft geregeld zware epilepsieaanvallen 
en heeft dan dringend medische hulp nodig. 
Daarom vinden we het moeilijk om Kasper aan 
derden toe te vertrouwen. Als we er zelf eens 
een paar dagen tussenuit willen, samen met zijn 
broer Robbe, biedt Limmerik het ideale alter-
natief. We weten dat Kasper er in goede handen 
is, op tijd zijn medicatie krijgt en voldoende rust heeft … Kasper is 
niet taalvaardig genoeg om uitgebreid over zijn verblijf in Limme-
rik te vertellen, maar de foto’s spreken boekdelen. De waterspel-
letjes, het ijsje, het bad met de lichtjes en de muziekjes! Voor ons 
betekent zijn verblijf in Limmerik letterlijk even verpozen. We doen 
dan met zijn broer allerlei dingen waar we in de loop van het jaar 
niet aan toekomen. Op die momenten krijgt zijn broer het gevoel 
niet telkens op de tweede plaats te komen. 

Ouders van Kasper

niet
doen

die we
anders”

Dingen doen



Er is ontzettend veel vraag naar de diensten die het respijthuis 

biedt. We gunnen het initiatief graag een langdurig leven. De 

middelen die we krijgen van het Rijksinstituut voor Ziekte en 

Invaliditeitsverzekering dragen echter amper de kosten van 

een minimale omkadering. Limmerik hangt voor belangrijke 

aspecten van zijn werking in grote mate af van giften en spon-

soring. 

Wilt u graag uw steentje bijdragen aan de werking van dit  

broodnodige initiatief ? Dat kunt u op verschillende manieren. 

U stort een financiële gift op het rekeningnummer  

BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijn-Stichting  

met de referentie S70160 FVV Pulderbos. Vanaf 40 euro  

ontvangt u een fiscaal attest. 

U kiest ervoor een unieke actie op poten zetten. 

Uw organisatie of bedrijf werkt met Pulderbos en  

Limmerik samen. 

Hebt u voorstellen tot steun of samenwerking? 

Richt die dan aan Steven hazenbosch, algemeen directeur.  

Dat kan telefonisch via het nummer 03 466 06 10.



Voor meer informatie:

Kievitslaan 59, 2242 Zandhoven

T 03 466 06 34

info@limmerik.be

www.limmerik.be
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Met de steun van:


