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Inleiding 

Op Buitengoed Dorrepaal werken nu zo’n 80 cliënten met een verstandelijke beperking. 30 van deze 

cliënten is werkzaam op de Groenafdeling van het Buitengoed. Met een aantal gespecialiseerde 

zorgkrachten en groenvakkrachten onderhouden zij dagelijks het terrein rondom Villa Dorrepaal. De 

werkzaamheden bestaan onder andere uit het maaien van de gazons, het snoeien van heggen, het wieden 

van onkruid en het onderhouden en planten van perkgoed. De groep cliënten voert tevens met groot 

enthousiasme groenwerkzaamheden uit voor ‘externe’ opdrachtgevers.  

 

Nu zijn wij naarstig op zoek naar een Personenbus met trekhaak 

en aanhanger om het werk ook buiten Landgoed Dorrepaal uit 

te kunnen blijven voeren. Bij de personenbus denken wij aan 

een Volkswagen Transporter geschikt voor 9 personen met een 

aanschafwaarde tussen de 12 en 16 duizend euro. 

 

Werken buiten  

De inzet van onze cliënten blijft niet onopgemerkt in onze directe omgeving. Cliënten van Middin zetten 

ze zich nu in bij bedrijven, scholen, zorginstellingen en voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Voor 

deze tuinklussen ontvangen wij een (on)kostenvergoeding welke wordt gebruikt voor de aanschaf en 

onderhoud van gereedschap. Daaruit betalen wij ook de wegenbelasting, WA-verzekering en afschrijving. 

 

Doel 

Het doel van onze werkzaamheden met cliënten is niet in de eerste plaats om geld te verdienen. Wij 

willen onze cliënten de kans geven om op een veilige en beschutte manier te laten leren en werken. 

Vanuit Middin leren wij hen vakvaardigheden aan door training te geven in het gebruik van tuinmachines 

(bladblazers, heggenscharen, bosmaaiers, etc.) en deze verder te oefenen in de praktijk. Daarnaast zijn 

sociale vaardigheden en een gezonde werk- en arbeidshouding van groot belang. Het biedt onze cliënten 

veel kansen en mogelijkheden op om op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan de maatschappij.   

 

Urgentie 

Het leren en werken en ontplooien buiten de beschutte ruimte van Buitengoed Dorrepaal heeft jammer 

genoeg veel vertraging opgelopen doordat twee maanden geleden de personenbus er de brui aan heeft 

gegeven. Deze bus repareren bleek geen optie meer te zien. Het voorstel vanuit uw netwerken om een 

bijdrage te willen doen aan een nieuwe personenbus (incl. trekhaak en aanhanger) komt als zeer 

geroepen. U zult begrijpen dat de Tuingroep dringend een nieuwe personenbus nodig heeft. Middin kan 

de aanschaf van een bus niet zelfstandig bekostigen.  

 

Bijdrage 

Voor een eventuele bijdrage aan een bus zijn wij de Rotary’s en Ronde Tafel zeer erkentelijk. Vanuit 

Middin willen wij op deze bus graag kenbaar maken dat deze (mede)gefinancierd door de Ronde Tafel en 

Rotaryclubs uit de regio. 

 

“U geeft met uw bijdrage de cliënten van Dorrepaal zo de kans om zich in te zetten voor de 

maatschappij met werkzaamheden die ze goed kunnen en waar wij met hen ongelofelijk trots 

op zijn.” 


