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Veel belangstelling bij opening vestiging CityKids 
Barendrecht 
 
Barendrecht, maart 2019 – Op donderdag 7 maart opende mevrouw  
Reshma Roopram, Wethouder Zorg & Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid van de gemeente 
Barendrecht CityKids Barendrecht aan het Middeldijkerplein 5. 
 
In haar welkomstwoord bedankte Maritza Russel, Directeur CityKids, speciaal directeur Frans de 
Leeuw van Openbare Daltonschool De Zeppelin. De Leeuw heeft contact gezocht met CityKids en zo 
is de prachtige samenwerking met de school, in overleg met Gemeente Barendrecht, ontstaan.  
Russel bedankte ook Stichting Pallieter, die de snoezelkamer mogelijk heeft gemaakt in deze 
vestiging en feliciteerde regiomanager Bregje van Spaendonck en teamcoördinator Angelique 
Lagerwerf en haar team met de nieuwe vestiging. Russel benadrukte, dat ouders CityKids weten te 
vinden door het goede werk van het team in Barendrecht specifiek en ook binnen de andere 
vestigingen van CityKids. “Goede communicatie met ouders, multidisciplinaire behandeling, dat vertelt 
zich rond”, aldus Russel. 

 
Angelique Lagerwerf, teamcoördinator en Josefien Bouwknegt, 
zorgcoördinator, kregen vervolgens het woord en vertelde 
bevlogen over de samenwerking met regulier kinderdagverblijf 
KIBEO en ODS De Zeppelin. Met elkaar vormen zij, in 
Barendrecht, het Kindcentrum Nova - Zeppelin, waar het kind in 
een vertrouwde omgeving al van jongs af aan opgroeit en 
ontwikkelt. Door met elkaar samen te werken worden alle 
ontwikkelingskansen van het kind optimaal benut.  
 
 
 

Wethouder Reshma Roopram sprak vervolgens haar waardering uit over hoe 
regulier kinderdagverblijf KIBEO, ODS De Zeppelin en CityKids de handen ineen 
hebben geslagen om zorg en onderwijs te combineren en opende vervolgens met 
het doorknippen van het lint CityKids Barendrecht. 
 
CityKids is een Medische Kindzorg instelling en heeft diverse specialiteiten, 
namelijk het verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV), het kinderdagcentrum 
(KDC), kinderthuiszorg, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) en 
begeleid en beschermd wonen. 
De instelling bevindt zich op locaties in Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Den Haag 
en Delft.  
Op het verpleegkundig kinderdagverblijf wordt aan kinderen met een medische 
zorgvraag pedagogische groepsbehandeling geboden in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Op het 
kinderdagcentrum wordt aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een ontwikkel en/of 
gedragsvraag, pedagogische behandeling op de groep aangeboden. 
 
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. 
 
 


