
De Groene Dolfijn 

Organisatie 

Rotary Schaijk-Land van Ravenstein heeft het tuin-

project ‘De Groene Dolfijn’ bij de Stichting Woon-

groep Dolfijn eind 2010 afgerond. De Stichting is 

een ouderinitiatief voor  een kleinschalige woon-

voorziening voor mensen met een of meerdere  

beperkingen. Het doel van deze woongroep is om de 

zelfstandigheid van de bewoners in een veilige om-

geving en midden in de maatschappij te stimuleren. 

Sinds april 2010 wonen 8 bewoners in hun eigen 

appartementen aan de Zustersstraat in Schaijk, in 

een nieuw gebouw met een grote gezamenlijke 

ruimte en met 24-uurs zorg. Met  subsidie en heel 

veel eigen werk van de ouders was al veel in het 

gebouw  gerealiseerd. De binnentuin buiten moest 

nog wel worden ingericht. Deze moest aan allerlei 

eisen voldoen willen daar mensen met een beper-

king veilig gebruik  van kunnen maken. Met een 

reeds bestaande ontwerptekening heeft  de Rotary-

club de inrichting van die tuin in oktober 2009 gea-

dopteerd.  

Inmiddels heeft de IBN, een organisatie welke mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt in de samenleving 

integreert door middel van werk, zich garant verklaard 

voor de inrichting van de bloembakken. Een aantal 

nieuwe bewoners heeft ook bij IBN een werkplek 

gevonden.  De drie platanen nodig voor de schaduw, 

worden toegezegd door het Hoveniersbedrijf Verste-

gen. Voor die bomen en de rest van de beplanting is 

een grondverbeteraar noodzakelijk. Die komt uiteinde-

lijk van een door justitie opgerolde hennepkwekerij. 

Maar van de drie containers grond bleef er maar één 

over; de twee anderen vormen de bovenlaag voor de 

nieuwe plataan van de buren! Foutje van de machinist 

van de kraan. Hij maakt het goed door de aangevoerde 

containers met zand over het gebouw heen in de bin-

nentuin te zetten. Inmiddels heeft Tiny medewerking 

gekregen van een vrijwilliger, welke zich spontaan 

aanmeldt; net reorganisatieontslag bij zijn werkgever, 

wil hij niet thuis achter de Geraniums zitten. Tot aan 

de oplevering van de tuin is hij daar bijna elke dag aan 

de slag.   

De Rotaryclub had het geld voor de tuin begroot op 

ongeveer € 25.000,= echter niet in kas. Het werd 

daarom een  uitdaging  voor de club om middels 

sponsoring dat resultaat toch te realiseren. Naast het 

grondwerk was natuurlijk ook het metselen van de 

bloembakken een flinke klus.  Van Hout aanne-

mingsmaatschappij zegde de cement en stenen toe,  

Revabo Oss zorgde voor leerplekken voor metse-

laars en de fundering met betontegels werd door 

Firma Reuzenaar geleverd. En het opvul- en metsel-

zand zand kwam van Van Leuken Zand en grind-

handel. En met die toezeggingen en met de opzich-

ter Tiny van Boekel, een van de ouders, konden we 

aan de slag.  

Uitdaging Rotary 

Rotary tuinproject succesvol afgerond 

Grond- en metselwerk. 

En dan valt de vorst in. Geen tuinaanleg dus. Maar 

dit vorstverlet  geeft de Rotaryclub de tijd om nog 

andere noodzakelijk materialen  te organiseren; 

onder andere de plavuizen en klinkers  welke de 

rolstoelrijders een veilige weg garanderen.  

En dat bleek verre van makkelijk. De juiste dikte, de 

juiste slijtvastheid en de benodigde stroefheid. En dan 

nog eens de juiste kleurstelling. We konden er niet op 

wachten, want zo gauw de vorst uit de grond was, ging 

Tiny van Boekel weer aan de slag. Allereerst werd het 

stelwerk verricht, daarna werd begonnen met het uit-

graven van de funderingen. Daarvoor diende de oude 

straatklinkers en plavuizen van de Firma Reuzenaar.  

Goede zwarte grond werd elders op de tuin gebracht. 

Dit om te voorkomen dat later extra grond moest wor-

den aangevoerd.  Twee jonge metselaars, de leerwerk-

plekken van Revabo, opleidingsinstituut voor de 

bouw, gaan samen met Tiny van Boekel  aan de slag 

met het opmetselen van de bloembakken en muurtjes.  

De kruiwagens en betonmolen werden door Van Hout 

Aannemingsmaatschappij geleverd, alsmede de met-

selstenen. 

Bloembakken gevuld. 
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Een droom komt uit. 

In april hebben de bewoners hun nieuwe woningen 

betrokken. De stichting is in 2004 gestart met het 

initiatief om hun kinderen met anderen zelfstandig, 

in een veilige omgeving en midden in de maat-

schappij te laten wonen. Die droom is uitgekomen. 

Maar het is ook wennen; zowel voor de ouders, die 

de jarenlange zeer betrokken zorg voor hun kinde-

ren nu aan anderen hebben overgedragen. Maar ook 

voor de begeleiders; zij moeten worden ingewijd in 

de wijze van zorg voor de bewoners. En dat geeft 

ook wel eens wat kleine spanningen.  Maar er is 

alom tevredenheid. En de inrichting mag er ook 

zijn! 

De stenen zijn er! 

In mei 2010 worden de terrastegels en stenen gele-

verd. Dankzij de bereidwillige medewerking van de 

Fa. Van Grinsven Kraanverhuur worden de terras-

stenen,  waar het Cultuurtechnisch Bedrijf Gebroe-

ders Potjes  voor heeft gezorgd, nu in de binnentuin 

getakeld. Samen met het opvulzand dat opnieuw 

weer van Van Leuken Zand– en grindhandel af-

komt. Ook de overkapping van een deel van het 

terras geleverd door Aluminiumbouw d’n Boei. 

Een complete Schaijkse Connection!  

Met hulp van een aantal leden van de Rotaryclub wor-

den de dagen daarna het terras door Potjes aangelegd.  

Ook de kunstgrasstrook is aangelegd; eerst lavasteen en 

later het kunstgras.  

Buiten eten! 

Een tuin is er om in te zitten. Dus moeten er tuinmeu-

belen komen. Had Tino van de Gasterij al een toezeg-

ging aan het stichtingsbestuur van de Dolfijn gedaan 

om voor de hapjes en drankjes bij de officiële opening 

te zorgen, dat weerhield hem er niet van op spontaan 

ook ja te zeggen voor een garantie voor de tafel en 

horecastoelen onder de overkapping! En met een meer 

dan royale korting door de Harense Smid  op de andere 

tuinmeubelen, kon de Rotaryclub ze dan toch kopen. 

En zijn de bewoners verzekerd van ook een verant-

woorde buitenzit! En dat dit even goed uitkomt blijkt 

onmiddellijk; de tuinmeubelen zijn er nog maar net 

geleverd of er wordt gezamenlijk buiten gegeten.  

Ook ’s-avonds buiten. 

De tuin is bijna klaar. En er is volop zon. Heet is het 

dan.  En de zonwering voor de kamers is nog niet klaar. 

’s-Avonds verkoeling dus. Maar dan moet er wel ver-

lichting zijn. John van Summeren van AGO Montage– 

en Installatietechniek uit Schaijk zorgt  spontaan voor 

de speciale verlichting. En die werd nog gauw voor de 

barbecue voor de vrijwilligers gemonteerd. Op zondag 

18 juli met stralend weer en goed vlees van slagerij 

Van Kraaij! Een geweldige middag voor alle vrijwilli-

gers, die aan de aanleg van de tuin hebben meegewerkt. 

En natuurlijk ook voor de bewoners. De officiële ope-

ning werd eerder uitgesteld omdat gewacht wordt op de 

9e bewoner. Maar daar wilde Dolfijn niet op wachten. 

Want zonder ook de vrijwilligers is de aanleg niet mo-

gelijk geweest.  De tuin is een resultaat van veel be-

trokkenheid van Schaijkse mensen!  Voor zowel de 

materialen  als de fysieke inspanning. En die pluim 

kregen ze namens het Stichtingsbestuur van Dolfijn die 

dag. 
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Klaar! 

De tuin is klaar. De eerste voorjaarsuitlopers zijn 

zichtbaar. En de bewoners kijken weer uit naar het 

moment dat zij met goed weer in de tuin kunnen 

zitten. Reden om nu officieel stil te staan bij de 

realisatie van de woningen en de tuin. Dat doet de 

stichting op 26 en 27 maart  met een Open dag en 

officiële opening. Daarvoor zullen zeker ook de 

sponsoren worden uitgenodigd. 

Dankjewel! 

Reuzenaar Sloop- Verhuurbedrijf BV  

Hoveniersbedrijf Verstegen  

Revabo Bv Oss 

IBN Kwekerijen  

De heer en mevrouw Raaijmakers 


