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CityKids 5 jaar jong 
 
Rotterdam, september 2018  
Medische Kindzorg Instelling CityKids bestaat 5 jaar. Reden voor een feestjaar met de aftrap op 
29 september 2018 tijdens een fijn samenzijn met veel medewerkers van de kindzorg instelling. 
Zorg voor een kind uit handen geven is een grote stap, zeker wanneer een kind extra zorg en/of 
behandeling nodig heeft. Directeur-bestuurder mevrouw F.M. Russel zag 5 jaar geleden, dat de 
behoefte aan specialistische zorg groot was en startte haar kindzorg instelling. 
 
“De jaren zijn zo snel voorbij gegaan” vertelt een bevlogen Russel. “Vanuit Rotterdam vanaf de 
centrumlocatie zijn we gestart met het verpleegkundig kinderdagverblijf en het kinderdagcentrum, voor 
kinderen met een hoog intensive zorgvraag en kinderen met (meervoudige) beperkingen. Samen met 
ouders wordt gekeken naar de behoefte van het kind en bieden wij kinderen een tweede thuis, een 
beschermde, stimulerende omgeving, die uitnodigt tot spelend leren en ontwikkelen. Kleinschaligheid, 
kwaliteit en kindgerichte zorg staat voorop. Bij CityKids werken we vanuit een multidisciplinair team 
bestaande onder andere uit kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen”. 
 
“In juni 2017 hebben we een vestiging geopend in Den Haag” vervolgt Russel “en inmiddels zijn we in 
Rotterdam binnen 3 vestigingen werkzaam, evenals in Capelle aan den IJssel. Daarnaast hebben we 
een samenwerking met Sophia Revalidatie in Delft en staat er nog veel meer op stapel het komende 
jaar, met name het aanbieden van 24-uurs zorg en begeleid wonen”. 
 
Russel voelt zich dankbaar, dat haar kindzorg instelling zoveel vertrouwen krijgt van alle ouders, die 
hun kinderen in zorg hebben bij CityKids.  
Zij staat er natuurlijk niet alleen voor. Ze heeft een geweldig management team om haar heen en 
zeker niet in de laatste plaats, is ze enorm trots op de vele geweldige medewerkers, die binnen 
CityKids werken. Elke dag zijn zij allemaal bevlogen bezig specialistische op maat gemaakte zorg te 
geven aan alle kinderen.  
 
Russel: “Elke dag ben ik weer trots, dat wij bijzondere kinderen de aandacht en ruimte geven zich te 
ontwikkelen en de kans geven volop mee te doen. Het scheppen van kansen en het bieden van 
mogelijkheden aan deze kinderen, die net wat meer aandacht nodig hebben is een missie, die mij elke 
dag weer veel voldoening geeft. Ik raak geïnspireerd wanneer ik zie hoe kinderen bij CityKids 
opbloeien, meedoen en zich spelenderwijs ontwikkelen”. 

CityKids is een Medische Kindzorg instelling. Bij CityKids kunt u terecht bij het verpleegkundig 
kinderdagverblijf (VKDV), het kinderdagcentrum (KDC), KinderThuisZorg, praktisch pedagogische 
gezinsbegeleiding (PPG) en beschermd en begeleid wonen. Zorg voor kinderen en jongeren is 
onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun omgeving. Vanuit dit gezinsgerichte perspectief biedt 
CityKids gezinsbegeleiding op maat aan gezinnen met (jonge) kinderen. Verder breidt CityKids 
binnenkort haar zorgaanbod uit met een Kinderzorghuis (Kinderhospice) voor 24-uurszorg.  
Meer informatie is te vinden via www.mkdvcitykids.nl. 

Noot voor de redactie: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Franken, m.franken@mkdvcitykids.nl of 
via telefoon 010 – 467 31 05. 


