
· Franciscushoeve in
het zonnetje gezet

JULIANADORP - De 
Franciscushoeve, een 
woon-werk boerderij 
van Noorderhaven, 
ontving tijdens de open 
dag van zaterdag 1 fe
bruari, twee cheques. 
Een van 700 euro van 
de Marinebrandweer en 
een tweede van pro
jectontwikkelingbureau 
OPP. 

De Franciscushoeve liet 
vorige week zaterdag aan 

alle belangstellenden zien 
hoe de stolpboerderij uit 
de 18e eeuw helemaal 
verbouwd is om aan 
twaalf gehandicapten on
derdak te bieden. "Het 
bijzondere is dat er ook 
woonruimte is gecreëerd 
voor mensen met een ern
stig meervoudige handi
cap", weet John van de 
Kuinder, voorlichter van 
de Marinebrandweer en 
werkzaam bij Noorderha
ven. 

Het doel van deze hoeve 

is mensen met een handi
cap beter in de maat
schappij te laten integre
ren. Daarom wil 
Noorderhaven rondom de 
boerderij voorzieningen 
treffen als een werk
schuur, een kassencom
plex en speeltoestellen. 
"Op die manier wordt de 
boerderij ook toegankelijk 
voor omwonenden en kin
deren uit de omgeving", 
vertelt Van de Kuinder. 
"Daar is alleen nog niet 
voldoende geld voor be
schikbaar. We hopen met 
onze donatie iets te kun
nen bijdragen." 

Het bedrag van 700 euro 
is bij elkaar gebracht door 
het Korps Marinebrand
weer tijdens de Nationale 
Vlootdagen. "We hebben 
daar drie dagen koffie, 
koek en frisdrank ver
kocht. Het Korps Marine
brandweer ondersteunt al 
jaren goede doelen, zoals 
Doe een Wens, HVWBS en 
de JBC Rollers." 

Namens projectontwik
kelingbureau OPP uit Den 
Haag overhandigde Pieter 
Dieleman nog eens een 
cheque van 10 duizend 
euro. "OPP is het bureau, 
dat samen met de ge
meente de wijk Zwanen
balg gerealiseerd heeft. 
Tijdens een informatie
avond heeft het bureau 
aan de omwonenden en de 
gemeente beloofd om een 
bijdrage te leveren aan 
het woongenot binnen en 
rondom Zwanenbalg", 
vertelt John van de Kuin
der. "Vandaar deze gift . 
Dit geld willen we (Noor
derhaven, red.) besteden 
aan speeltoestellen." 


