
Bent u ouder of verzorger 
van een kind met een 

ontwikkelingsachterstand 
of een andere 

beperking? Uw kind:

• Blijft achter in de ontwikkeling

• Heeft lichamelijke zorg nodig

•  Maakt soms moeilijk contact  

met andere huisgenoten

• Vindt het lastig om zelfstandig te spelen

• Vraagt continu uw aandacht

• Kan erg gefrustreerd raken

• Kan agressief zijn

Al vanaf tweejarige 

leeftijd stimuleren wij 

de brede ontwikkeling 

van uw kind op 

de kinderdagcentra 

van Adullam. 

De ontwikkeling van uw kind, onze zorg!

“De keus voor het 
kinderdagcentrum is de beste 

keus voor Nathan”

Herkent u 

één of meerdere 

van deze 

signalen?



Wat maakt Adullams kinderdagcentra uniek?
Adullam biedt identiteitsgebonden zorg en begeleiding gebaseerd 

op de Bijbel en Drie Formulieren van Enigheid. We begeleiden kinderen 
met een beperking vanaf twee jaar, of dit nu lichamelijk of verstandelijk is of 
een ontwikkelingsachterstand betreft. We begeleiden kinderen vanuit het 
Adullam Schutse Begeleidingsmodel (ASBM). 

Door ASBM wil Adullam in haar zorg- en dienstverlening zoveel als mogelijk:

- Aansluiten bij de behoeften van uw kind.
- De ontwikkeling van uw kind stimuleren.
-  Uw kind het dagelijks leven laten ervaren  

vanuit Bijbels perspectief.
-  Opvang bieden binnen het concept van een  

brede school, zodat een mogelijke overgang  
naar het (speciaal) onderwijs laagdrempelig is.

-  Behandeling bieden met een orthopedagoog als  
hoofdbehandelaar, en een team van paramedische behandelaars  
zoals ergotherapeuten, logopedisten en fysiotherapeuten.

“De beste beslissing ooit”
Nathan van Beek is een voorbeeld van 
een kindje dat opbloeide op kinderdag-
centrum De Klimboom in Barneveld. Zijn 

“Altijd staan de 

behoeftes centraal bij de 

ontwikkeling van het kind”



ouders waren al enige tijd op zoek naar een peuter-
speelzaal waar de ontwikkeling van de tweejarige 
Nathan gestimuleerd kon worden. Nathan heeft het 
syndroom van Down, kon toen niet lopen, speelde 

niet zelfstandig en was vaak gefrustreerd omdat hij 
zijn gedachten niet onder woorden kon brengen. 

Nu zien we een compleet andere Nathan. Een Nathan die moe maar voldaan 
uit de bus klautert na een dag op het kinderdagcentrum. Moeder Jolien: 
“Het is de beste beslissing die we ooit hebben kunnen maken.” 

Ontwikkeling op alle gebieden
“De ontwikkeling van Nathan zie je terug op alle vlakken. Motorisch, sociaal-emotio-
neel en cognitief. Hij heeft onder begeleiding van een fysiotherapeut leren lopen. Hij is 
langer geconcentreerd. Hij kan kleuren combineren en hij heeft begrip van tijd.” 

“Nathan is vorig jaar ook een groep opgeschoven naar de voorbereidende 
groep voor het speciaal onderwijs. Hier heeft hij onder meer geleerd om zelf-
standig te werken, wat je op de basisschool ook moet kunnen. En hij heeft 
geleerd om met andere kinderen te spelen.” 

“Met De Klimboom doen we Nathan ontzettend veel plezier, dat merken we. 
Nu loopt het thuis lekkerder en komt er ook meer uit mijn handen. Omdat 
Nathan beter in zijn vel zit,” aldus moeder Jolien. 

“De keuze voor De Klimboom 
is de beste beslissing die we ooit 
hebben kunnen maken”



De Boei
Puttershoek

De Klimboom
Barneveld

Waar vindt u onze kinderdagcentra?

De Klimop
Zwolle

Adullam heeft drie kinderdagcentra waar 

kinderen vanaf twee jaar van harte welkom zijn: 

•  De Klimop in Zwolle, op het terrein van  

de Obadjaschool (speciaal onderwijs).

•  De Klimboom in Barneveld, in hetzelfde gebouw  

als de Rehobothschool (speciaal onderwijs).

•  De Boei in Puttershoek, op het terrein van Maasheim. 

Op deze drie kinderdagcentra wordt nauw samen

gewerkt met de scholen voor speciaal onderwijs. www.adullamzorg.nl/kdc


