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Kentalis rent voor buiten spelen!  
 

 

Buiten spelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend . Zeker niet als je een combinatie van 

beperkingen hebt. In Amsterdam Osdorp woont een gro ep cliënten van Kentalis die doof of 

slechthorend is of problemen heeft met spraak en ta al. Daarnaast hebben ze een 

verstandelijke beperking en kan er sprake zijn van gedragsproblemen. Voor hen is Kentalis 

Weerklank hun (t)huis én leefomgeving.  
 

 

BELEVEN IN DE TUIN 
 

Bij de nieuwbouw van Kentalis Weerklank, die momenteel wordt 

gerealiseerd, willen we onze cliënten van alle leeftijden ook een mooie 

leefomgeving in de tuin bieden waar ze buiten kunnen spelen en 

ervaringen kunnen opdoen. Dat kan onder andere met een 

speeltoestel dat diverse activiteiten ineen aanbiedt en verschillende 

interesses van de cliënt aanspreekt. Sommigen willen klimmen, 

klauteren en sjoeven, anderen willen kijken, voelen of een veilig 

afgeschermd plekje opzoeken.  

 

Helpt u mee? 

Wilt u helpen om onze cliënten een mooie tuin te geven? Draag dan één van onze lopers een warm hart toe. 

Een team van tien collega’s en familieleden zet op zaterdagavond 19 september  

vanaf 19.30 uur zijn beste beentje voor in de Dam tot Damloop by night – goede 

doelen evenement om zo geld in te zamelen voor dit speeltoestel, geschikt voor de 

bewoners van Weerklank.  

Gunt u onze cliënten ook een mooi nieuw speeltoestel om veilig en prettig buiten te 

kunnen spelen en ervaren? Bent u bereid een financiële bijdrage over te maken voor 

dit goede doel?  

 

     Vul dan bijgevoegd formulier in en maak een bedrag over! 

 

 

  



Vragen? 

Voor meer informatie over deelname van Kentalis Weerklank aan de sponsorloop Dam tot Damloop by night  - 

goede doelen evenement kunt u terecht bij contactpersoon en organisator binnen Kentalis Nienke Eisenloeffel. 

Mocht u op een andere manier willen bijdragen aan onze nieuwe tuin, dan kunt u hiervoor ook met haar 

contact opnemen.  

I Nienke Eisenloeffel, T 06 1000 9276 E n.eisenloeffel@kentalis.nl  

 

 

Weerklank in het kort 

Kentalis Weerklank is een centrum voor observatie, diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en 

volwassenen met een Communicatieve Meervoudige Beperking (CMB). Onze cliënten zijn doof, slechthorend 

of hebben problemen met spraak en taal. Daarnaast hebben ze een verstandelijke beperking en kan er sprake 

zijn van gedragsproblemen. Doordat er sprake is van een combinatie van beperkingen, die afzonderlijk invloed 

kunnen hebben op communicatie en taal, kan die combinatie leiden tot een complexe specifieke problematiek. 

Deze cliënten kunnen op Weerklank terecht. Weerklank biedt zowel behandeling met verblijf (residentiële zorg) 

als dagbesteding en logeeropvang. 

We onderzoeken hoe adequate communicatie op gang gebracht kan worden en leren de cliënten 

communicatieve vaardigheden aan.  

Momenteel wordt er op dezelfde locatie in Osdorp voor onze cliënten een nieuw gebouw gerealiseerd, dat 

volgens planning in het voorjaar van 2016 gereed is. 

 

Kentalis in het kort 

Kentalis is een landelijke organisatie en al 225 jaar specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs. 

Wij zijn er voor mensen met doofheid, (ernstige) slechthorendheid of doofblindheid. Of zij hebben moeite met 

taal en spraak (taalontwikkelingsstoornis), mogelijk in combinatie met andere beperkingen. Wij bieden hen een 

scala aan mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie. En we delen onze expertise met 

andere professionals: nationaal en internationaal. Ons doel is dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. 

 

      www.kentalis.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


