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Nieuwe vestiging CityKids in Delft geopend 
 
Delft, november 2018 – Woensdag 28 november 2018 opende Hatte van der Woude, Wethouder 
Onderwijs, Jeugd en Integratie van de Gemeente Delft de vestiging van CityKids Delft aan de 
Reinier de Graafweg 1. 
 
Maritza Russel, directeur van CityKids, is blij is met de vestging in Delft: “Door de unieke 
samenwerking met Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie (vanaf 1 januari 2019 Basalt) kunnen 
wij nu ook in Delft zorg bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar, met een chronische ziekte, 
een aangeboren afwijking of syndroom, ontwikkelingsachterstand of kinderen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking, die niet naar de reguliere 
kinderopvang kunnen, omdat zij specialistische zorg nodig 
hebben. 
 
Ingrid Nieuwenhuis, Regiomanager CityKids Haaglanden is trots 
op de start in Delft: “Maanden hebben we met elkaar hard 
gewerkt het pand te verbouwen en in te richten en zijn we met 
een enthousiast team begonnen in Delft. Vele ouders weten de 
weg al te vinden naar onze vestiging en ik vind het geweldig 
hier nu te mogen staan en dat de wethouder de vestiging 
officieel gaat openen”. 
 
Wethouder Hatte van der Woude sprak haar waardering uit over 
de specialistische zorg van CityKids en noemde specifiek hoe 
belangrijk het is deze samenwerking te hebben. “Het kind 
centraal zetten en met elkaar passende zorg realiseren, vind ik 
een goede ontwikkeling binnen onze gemeente”. 
 
CityKids is een Medische Kindzorg instelling en heeft diverse specialiteiten, namelijk het 
verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV), het kinderdagcentrum (KDC), kinderthuiszorg, praktisch 
pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) en binnenkort begeleid en beschermd wonen in Rotterdam.  
De instelling bevindt zich op 2 locaties in Rotterdam, in Capelle a/d IJssel, Barendrecht en Den Haag.  
Op het verpleegkundig kinderdagverblijf worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar 
met een zorgvraag. Op het kinderdagcentrum worden kinderen opgevangen in de leeftijd van  
0 tot 12 jaar met een zorgvraag. 
 
CityKids geeft bijzondere kinderen de aandacht en ruimte zich te ontwikkelen en volop mee te doen! 
Meer informatie is te vinden via www.mkdvcitykids.nl. 
 
Noot voor de redactie: 
We stellen het erg op prijs, wanneer u in uw medium aandacht wilt besteden aan de opening met foto. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Franken, m.franken@mkdvcitykids.nl of 
via telefoon 010 – 467 31 05. 


