Bijdrage
Met uw bijdrage laat u blijken bij te willen dragen aan een samenleving waarin iedereen
acef meedoet en zich inzet voor een pre!ge leefomgeving, zich maatschappelijk betrokken voelt en de kans krijgt om persoonlijk en maatschappelijk te groeien.
Duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn naast maatschappelijke betrokkenheid
de 3 kernwaarden van dit project.
Wij bieden bedrijven en organisaes diverse sponsorpakkeen aan om uw bijdrage nog
aantrekkelijker te maken. Deze variëren van naamgeving tot acviteiten met een grote
publicitaire waarde, maar ook maatschappelijke mogelijkheden zoals een bedrijfsevenement. Sponsoring in natura of andere ludieke aces zijn natuurlijk ook aljd mogelijk! Graag nemen wij binnenkort contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Het dierenpark in Maliskamp is al jaren een plek
waar vele inwoners van de wijk samenkomen om
te genieten van de dieren en de natuur in het park.
Het wordt niet voor niets het ‘groene hart van de
wijk’ genoemd. Daarnaast wordt het met grote regelmaat bezocht door bijzondere doelgroepen, zo-

Dierenpark Maliskamp
Meer informae
Bent u klaar om dit geweldige project te ondersteunen, bent u nieuwsgierig geworden,
of hee u vragen? Neem dan direct contact op met Sander van der Heijden, voorzier
Schng Wijkbelangen Maliskamp, op telefoonnummer 06-421 563 51 of per email via
sjmheijden@hotmail.com.
Dit iniaef wordt mede ondersteund door onder andere Schng Wijkbelangen Maliskamp, Schng Wijkraad Maliskamp, Basisschool De Masten, Kinderopvang Kanteel,
Cello Zorg, Buurtmarkt Maliskamp en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

als de kinderen van ‘De Elzengaard’, een dag- en
weekendopvang voor lichamelijk en verstandelijk
gehandicapten. Ook cliënten van Cello die werkzaam zijn voor buurtmarkt Maliskamp, zeen zich
wekelijks in voor de verzorging van de dieren. Tot
slot kent het park vele bezoekers van elders uit Rosmalen, ‘s-Hertogenbosch en van de verschillende
campings en vakaneparken uit de omgeving.

Middelpunt van de wijk

Aanpak

Het dierenpark ligt le!erlijk in het hart van de wijk.
Buurtbewoners en vrijwilligers doen samen het beheer en onderhoud van het park.
Daarmee zorgen we dat het park dagelijks, 365 dagen per jaar, toegankelijk is voor
jong en oud. Het hoofdgebouw van het dierenpark is hierin een belangrijke schakel.
Dit is immers de plek waar acviteiten kunnen worden voorbereid en uitgevoerd, waar
dieren zo nodig in quarantaine gehouden worden en diverse materialen en gereedschappen zijn opgeslagen. Het huidige gebouw is na ruim 40 jaar echter aan het einde
van haar levensduur. Houtworm, lekkages, gebrek aan daglicht en onvoldoende verwarming hebben een zeer negaeve invloed op het welzijn van de vrijwilligers en de
dieren. Door de huidige staat van het gebouw hebben we enkele acviteiten moeten
stopze!en en kunnen we nieuwe iniaeven niet starten.

De afgelopen maanden is er door een groep vrijwilligers hard gewerkt aan een plan
van aanpak om dit middelpunt van de wijk te kunnen vernieuwen. Alternaeven zoals
gedeeltelijke renovae of gefaseerde vernieuwing zijn onderzocht, maar helaas niet
afdoende gebleken. Deskundige wijkbewoners hebben vervolgens samen het gehele
ontwerp- en oﬀertetraject doorlopen, terwijl een sponsorteam zich inzet om de benodigde middelen te werven. Om kosten te besparen is gekozen voor een casco-bouw. De
a#ouw, inrichng van het gebouw en het herstel van het direct omliggende terrein zal
door de wijk zelf uitgevoerd worden. Vanaf iniaef tot afronding van het project zullen
wijkbewoners zo’n 1250 uur werk verze!en om dit ambieuze iniaef te realiseren.

Kansen voor de toekomst

Investering

Vernieuwing van het gebouw stelt ons in staat om ook de komende entallen jaren
mensen uit te nodigen, een laagdrempelig uitstapje aan te bieden, en gemeenschapszin te creëren in de wijk Maliskamp. De reaces op het iniaef tot vernieuwing zijn
dan ook ronduit posief. Naast het maatschappelijke aspect biedt vernieuwing tevens
belangrijke kansen op het vlak van duurzaamheid., door toepassing van duurzame materialen en energiebesparing. Deze kansen willen we graag grijpen, door onder andere
een groen dak te realiseren, een wadi en herplanng van soortenrijke bomen.

Er zijn twee scenario’s ontwikkeld. Scenario 1 maakt het mogelijk om de basis weer op
orde te brengen en daarmee de acviteiten ook in de toekomst voort te ze!en. Dit scenario vraagt een investering van € 91.500. Scenario 2 maakt het mogelijk om een aantal
aanpassingen te verrichten voor speciale doelgroepen, zoals een in hoogte verstelbaar
keukenblad en extra brede deuren. Maar ook om bij te dragen aan klimaatdoelstellingen door de aanleg van een groen dak, realisae van een wadi en aanplanng van
een aantal bomen dat bijdraagt aan een grotere biodiversiteit. Scenario 2 vraagt een
investering van € 107.500. Een gedetailleerde begrong is op aanvraag beschikbaar.

