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Zusters van het H. Hart 

Bernadettestraat 10 

5248 AP  ROSMALEN 

 

  

 

 

 

datum: 31 oktober 2017                                                                               
aan: bericht voor de pers 
betreft:  herbestemming Bernadetteklooster in Rosmalen/Maliskamp 

 
Het Bernadetteklooster in Rosmalen/Maliskamp is eigendom van de congregatie 
Zusters van het Heilig Hart. Door vergrijzing is het aantal zusters dat in het 
klooster woont afgenomen. Vorig jaar werd duidelijk dat het niet haalbaar is om 
tot en met de laatste zuster in het Bernadetteklooster te blijven wonen. Het 
bestuur heeft toen met pijn in het hart besloten dat de zusters geleidelijk 
verhuizen naar woon- en zorgvoorzieningen in Nijmegen en dat het klooster in 
2018 gesloten wordt.  

Dat betekent dat een nieuwe bestemming voor het gebouw gevonden moet 
worden. De congregatie heeft 6 organisaties uitgenodigd om uiterlijk 6 oktober 
jl. hiervoor een voorstel te maken. Na vergelijking en zorgvuldige afweging heeft 
het bestuur van de congregatie besloten om als eerste met Buro3o te gaan 
onderhandelen over hun plan met het klooster. Buro3o is een in Rosmalen 
gevestigde, regionaal werkende, zorgorganisatie voor jongeren van 6 tot 23 jaar 
met autisme of een hoge psychische kwetsbaarheid. 

De nieuwe bestemming zou volgens Buro3o en de congregatie goed aansluiten 
bij de wensen vanuit de wijk. Uit een door de Wijkraad gehouden enquête komt 
naar voren dat de wijk in het klooster graag de functies wonen, zorg, ontmoeten 
en onderwijs zou zien. Deze functies zitten ook in het plan van Buro3o.  

Buro3o is op zoek naar andere huisvesting voor de jongeren die nu in een 
beschermde woonvoorziening op Coudewater wonen. Maar dat wordt in de loop 
van 2018 gesloten. Zij willen graag elders in Rosmalen blijven wonen. Het 
kloostergebouw zou hiervoor grotendeels in de huidige staat en indeling geschikt 
zijn. Het klooster lijkt dus goed te kunnen voorzien in de behoefte van Buro3o.  

  

 



                                MEMO 2 

 

Zorg en onderwijs als nieuwe functies voor het klooster zouden goed passen bij 
de doelstellingen van de congregatie en het werk van de zusters in het verleden. 
De zusters staan er daarom positief tegenover als dit de nieuwe bestemming van 
hun klooster zou mogen worden.  

Het plan is een eerste verkenning van de mogelijkheden van het kloostergebouw 
voor de functies die Buro3o voor ogen heeft. Het plan moet uitgewerkt worden 
en de financiële haalbaarheid moet verder onderzocht worden. Ook vinden 
Buro3o en de congregatie draagvlak in de wijk belangrijk en daarom is het plan al 
besproken met vertegenwoordigers van de wijkorganisaties in Maliskamp en is 
afgesproken hen te betrekken bij het vervolg.  
 
Of het lukt om het plan van Buro3o voor het Bernadetteklooster te realiseren is 
dus nog niet zeker. Naar verwachting is dat begin 2018 duidelijk. 
 
Voor meer informatie: 
- Namens de congregatie H. Hart: Ad Kluijtmans, kluijtmans@socjmjnl.nl of 

telefoon 06-51833312. 
- Namens Buro3o: Carlo van de Water, c.vandewater@ziggo.nl of 073-

5224511 
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