
 

 

 

Goedgekeurde projecten actie ‘Lions en Leo’s helpen Limburg’ 

 

1. Kindervallei (Ronald McDonald Kindervallei Valkenburg) 
De Kindervallei is een vakantiehuis voor gezinnen met een zorgintensief kind Er zijn acht 
aangepaste appartementen, voorzieningen en hulpmiddelen. Kindervallei werkt in 24/7/52 met 
3,5 beroepskracht en 110 vrijwilligers. Kindervallei ontvangt geen overheidssteun en is geheel 
afhankelijk van donaties. Het meubilair van de algemene ruimtes is onbruikbaar geworden door 
de overstromingen. Het water heeft hier circa een halve meter hoog gestaan. 
De totale schade aan het in- en exterieur bedraagt € 41.000 (ex. BTW). De actie ‘Lions en Leo’s 
helpen Limburg‘ draagt € 17.000 bij aan het herstel van deze schade. De overige schade wordt 
door andere partijen gedoneerd. Het project is aangevraagd door Lionsclub Valkenburg. 
 

2. Stichting Wigwam 
Stichting Wigwam organiseert op meerdere locaties in Nederland activiteiten en vakanties voor 
gezinnen met kinderen/jongeren met een ernstige meervoudige beperking. Hierbij zijn vijf 
professionele krachten en ruim 500 vrijwilligers betrokken. Stichting Wigwam heeft door de 
wateroverlast op zijn locatie in Valkenburg zeer aanzienlijke schade opgelopen, zowel aan de 
inboedel als aan hulpmiddelen. De totale schade bedraagt circa € 70.000, die deels wordt 
vergoed door de verzekering. 
De actie ‘Lions en Leo’s helpen Limburg’ draagt € 17.000 bij aan de niet door de verzekering 
gedekte kosten. Dit geld wordt heel concreet besteed aan vervanging van een speciaal en 
kostbaar Kidtechbed, van douchebrancards en van enkele keukenblokken op de locatie in 
Valkenburg. Het project is aangevraagd door Lionsclub Eijsden-Mergelland. 
 

3. Stichting Radar 
Stichting Radar Maastricht beheert boerderij-kwekerij D’n Hoof. Dit is een dagvoorziening voor 
vijftig mensen met een beperking, gelegen in een openbaar park in Valkenburg. De cliënten en 
vrijwilligers, ondersteund door een professional, verzorgen dagelijks de dieren, werken in de 
tuinkas, kweken planten en onderhouden het (openbaar) groen in het park en  
 de speeltuin. D’n Hoof heeft aanzienlijke schade geleden op materieel gebied, maar ook omdat 
dieren helaas zijn overleden. De (niet verzekerde) schade bedraagt € 11.500. De actie ‘Lions en 
Leo’s helpen Limburg’ draagt hieraan € 7.650 bij. De overige schade wordt door andere 
donateurs vergoed. Het project is aangevraagd door Lionsclub Valkenburg. 
 

De aanvragende Lionsclubs hebben veel ’Lions helpen!’-energie in deze projecten gestoken, 
waarvoor dank!  

De totale verplichting van het Lions Hulpfonds bedraagt hiermee € 42.000. In Nederland is totaal € 
38.015 ingezameld. De internationale Grants (Disaster Relief Grant en Community Recovery Grant) 
zal 2x $ 20.000 (€ 34.000) bedragen, maar wordt pas uitgekeerd nadat de kosten voor de projecten 
Kindervallei en Stichting Wigwam) zijn verantwoord. Voor de langere termijn is er dus nog ruimte 
voor nieuwe projecten. 


