


In dit boekje laten we zien wat we nog allemaal nodig hebben om de kleine bron tot een succes te maken.

Hoe werkt het:
Aan het begin van de avond krijgt iedereeen de mogelijkheid om een object uit dit boekje in zijn geheel te sponsoren. Als je wilt wordt jouw 
naam dan verbonden aan dit deel van de kleine bron. (Als je liever anoniem wil blijven is dat natuurlijk ook mogelijk.)

Daarna kan iedereen (met een zelf gekozen bedrag) bijdragen aan een object. Als een object ‘verkocht is’ werkt de QR code niet meer. Maar 
niet getreurd: je kunt altijd aan een ander deel bijdragen of een algemene bijdrage doen! Wil je genoemd worden als sponsor? Vul dan bij de 
betaling je naam of de naam van je bedrijf in, of meld je even bij onze gastheer!

Namens al onze toekomstige bezoekertjes heel hartelijk dank! 



Gebouw

Het gebouw is ontworpen door Michel Post. Alles is erop gericht om het onze doelgroep zo fijn mogelijk te laten hebben.
Het gebouw is rond om je een veilig en geborgen gevoel te geven.
Geheel ecologisch gebouwd en ingericht om een gezonde sfeer te creëren en om zo energie en klimaatneutraal te zijn.

Binnenkomen in de kleine bron moet voelen als thuiskomen. In dit gebouw hebben we nog de volgende onderdelen nodig:

Zwembad:

Ons therapiebad wordt een zoutwater floatingbad van 34 graden. Het zwembad is het hart van de kleine bron! Dit bad wordt chloorloos 
gereinigd.

Zwembadrand en coating: € 15.000
Reinigingsinstallatie (semi) openbaar zwembad € 35.000

Totaal: € 50.000 

Bijdrage zwembad



Snoezelruimte:
In de snoezelruimte kun je heerlijk uitrusten. Hier worden ook de massages gegeven.  

 

Boom Bruud: € 5.000

Waterbed Madrid: € 2.000

Sterrenhemel € 5.500

Bubbelunit: € 1.200

Kussens incl. hoes:
€ 1.000

Aromazorg: € 400



Aanleg tuin

Rondom de kleine bron komt een belevingstuin. Het is de bedoeling dat je, meteen als je de poort binnengaat, in een andere wereld komt. 
Een wereld van rust, ervaren, voelen en ruiken. Een wereld waarin je even niet ziek bent, maar waar je je kunt verwonderen.

De tuin is ontworpen door burea RIS. De aanleg gaat voornamelijk met vrijwilligers plaatsvinden.
We zoeken nog sponsoring voor de volgende onderdelen:

Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur

Bouwmeesterplein 1 | 2801 BX Gouda | info@bureauRIS.nl | www.bureauRIS.nl
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halfverharding, gebroken schelpen, laagdikte 60mm na verdichting, tonrond 
onder 2.5% afschot

halfverharding, Gravilyn, kleur okergeel, laagdikte 60mm na verdichting, tonrond 
onder 2.5% afschot, breedte en hoogte pad conform maatvoering en peilen UT-tek

Ontwerp beleeftuin De Kleine Bron Elst 



Grondwerk en rolstoeltoegankelijk maken

Grondwerk: €   7.000
Rolstoeltoegankelijke paden:

-materiaal €   3.250
-arbeid (vrijwilligers) €          0

Totaal: € 10.250 

Grondwerk en rolstoeltoegankelijk maken tuin



Waterelement incl. vijver

Waterelement: € 5.000
Vijver: € 1.500

Totaal: € 6.500 

Waterelement

Vijver



Belevingselementen:

Sprookjeselementen: € 3.000
Houtsnijkunstwerk: € 4.500
Xylofun: € 1.650
Totaal: € 9.150 

Sprookjeselementen

Xylofun

Houtsnijkunstwerk 



Kun je niet kiezen en wil je ons toch helpen? Doe dan een algemene bijdrage via deze QR code.
We zijn blij met elk bedrag: want alleen samen kunnen we dit project dragen!

Ik geloof met heel mijn hart en ziel in de kleine bron en hoop dat je met mij deze passie wil delen en 
verspreiden - Lonneke van Asseldonk, voorzitter en initiatiefneemster van stichting de kleine bron.

stichtingdekleinebron.nl
welkom@stichtingdekleinebron.nl

Driftweg 24, 3921 DS Elst
06-21536873


