
Al sinds 1977 ligt midden in de wijk Maliskamp een prach� g dierenpark. 

Wekelijks bezoeken vele honderden inwoners van Rosmalen en ’s-Hertogen-

bosch deze plek. In combina� e met speeltuin ’t Lijsterbosje aan de overkant 

van de straat is het een populair uitstapje voor ouders met jonge kinderen. 

Daarnaast wordt het park met grote regelmaat bezocht door bijzondere 

doelgroepen, zoals kinderen van ‘De Elzengaard’ en cliënten van Cello. Ook 

gasten van de verschillende campings en vakan� eparken in de omgeving we-

ten de weg goed te vinden. 

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 hoofdge-

bouw van het dierenpark is hierin een belangrijke schakel. Dit is immers de plek 

waar ac� viteiten 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 verwar-

ming hebben een zeer nega� eve invloed op het welzijn van de vrijwilligers en 

de dieren. Door de huidige staat van het gebouw hebben we enkele ac� viteiten 

moeten stopze� en en kunnen we nieuwe ini� a� even niet starten. 

Middelpunt van de wijk

Dierenpark Maliskamp



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 ge-

meenschapszin te creëren in de wijk Maliskamp. De reac� es op het ini� a� ef tot 

vernieuwing zijn dan ook ronduit posi� ef. 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 

herplan� ng van soortenrijke bomen. 

Kansen voor de toekomst

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. Alterna-

� even zoals gedeeltelijke renova� e of gefaseerde vernieuwing zijn onderzocht, 

maar helaas niet afdoende gebleken. Deskundige wijkbewoners hebben vervol-

gens samen het gehele ontwerp- en off ertetraject doorlopen, terwijl een spon-

sorteam zich inzet om de benodigde middelen te werven. Om kosten te besparen 

is gekozen voor een casco-bouw. De a" ouw, inrich� ng van het gebouw en het 

herstel van het direct omliggende terrein zal door de wijk zelf uitgevoerd worden. 

Vanaf ini� a� ef tot afronding van het project zullen wijkbewoners zo’n 1250 uur 

werk verze# en om dit ambi� euze ini� a� ef te realiseren.

Aanpak



Er zijn twee scenario’s ontwikkeld. Scenario 1 maakt het mogelijk om de basis 

weer op orde te brengen en daarmee de ac� viteiten 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, 

realisa� e van een wadi en aanplan� ng van een aantal bomen dat bijdraagt aan 

een grotere biodiversiteit. Scenario 2 vraagt een investering van € 107.500. Een 

gedetailleerde begro� ng is op aanvraag beschikbaar.

Investering

Bijdrage
Met uw bijdrage laat u blijken bij te willen dragen aan een samenleving waarin 

iedereen ac� ef meedoet en zich inzet voor een pre!  ge leefomgeving, zich maat-

schappelijk betrokken voelt en de kans krijgt om persoonlijk en maatschappelijk 

te groeien. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn naast maatschappe-

lijke betrokkenheid de 3 kernwaarden van dit project. 

Wij bieden bedrijven en organisa� es diverse sponsorpakke� en aan om uw bijdra-

ge nog aantrekkelijker te maken. Deze variëren van naamgeving tot ac� viteiten 

met een grote publicitaire waarde, maar ook maatschappelijke mogelijkheden 

zoals een bedrijfsevenement. Sponsoring in natura of andere ludieke ac� es zijn 

natuurlijk ook al� jd mogelijk! Graag nemen wij binnenkort contact met u op om 

de mogelijkheden te bespreken. 



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, voorzi� er S� ch� ng Wijkbelangen Maliskamp, op telefoonnum-

mer 06-421 463 51 of per email via dierenpark@wijkmaliskamp.nl.

Dit ini� a� ef wordt mede ondersteund door onder andere S� ch� ng Wijkbe-

langen Maliskamp, S� ch� ng Wijkraad Maliskamp, Basisschool De Masten, 

Kinderopvang Kanteel, Cello Zorg, Buurtmarkt Maliskamp en de gemeente 

’s-Hertogenbosch. 

Meer informa� e

Ja, ik help mee dit ini� a� ef te realiseren

Ik kies voor:

       Sponsorpakket A:  €     125,-  Sponsorpakket B:  €     250,-  *   Doorhalen wat niet van toepassing is.

       Sponsorpakket C:  €     500,-  Sponsorpakket D:  €  1.000,-

       Sponsorpakket E:  €  2.500,-  Sponsorpakket F:  €   5.000,-

Uw gegevens

Naam:   ........................................................................................................................... 

Adres:   ........................................................................................................................... 

Postcode:  .....................  Plaats: ......................................  Land: .......................................

IBAN:   

Plaats en datum: .................................................................................  Handtekening: ……....................................................

Incassant

Naam:   S� ch� ng Wijkbelangen Maliskamp  Incassant-ID:  NL36ZZZ410851950000 

Adres:   Sint Jozefstraat 1        Kenmerk:  Dierenpark Maliskamp

Postcode:  5248 AT Rosmalen – Nederland     Rek.nr:  NL94RABO 0184 514 576
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Met het invullen van dit formulier 

mach� g ik S� ch� ng Wijkbelangen 

Maliskamp eenmalig om bovenstaand 

bedrag af te schrijven.


