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De kampeer(‘pipo’-)wagen ‘Randwijck’ betreft een eenvoudig maar knus zomerhuisje op wielen
tegen de duinrand van Westenschouwen. De kampeerwagen werd gebouwd in 1950 voor de
timmerfirma Padmos te Dreischor, in opdracht van de familie Van Randwijck. Direct na de
watersnoodramp in 1953 heeft de jeugdige Kroonprinses Beatrix, op verzoek van Koningin Juliana, bij
Sophie van Randwijck gelogeerd in de kampeerwagen. De Prinses heeft op die manier kennis kunnen
nemen van en medeleven kunnen betonen bij de gevolgen van de watersnoodramp voor de Zeeuwse
samenleving. Dit leidde tot grote lokale waardering, welke verankerd is geworden aan de locatie
waar nu Stichting Sophie haar werk voor verricht.
Op 4 augustus 2014 is Stichting Sophie opgericht, waarbij de notariële akte is gepasseerd bij notaris
mr. R. Zonnevylle te Zierikzee. De stichting is materieel een dochter van de stichting “Ars Donandi”
Stichting voor Welzijn en Cultuur, van wie Stichting Sophie de taak uitvoert om de kampeerwagen te
Westenschouwen en bijbehorende gelden voor het goede doel te besteden.
Doel van Stichting Sophie is het behoud van ‘Randwijck’ en de herinnering aan de historische waarde
door het ter beschikking te stellen aan instellingen voor gezondheidszorg en welzijn om patiënten
c.q. cliënten, die behoefte hebben aan een kleinschalig persoonlijk verblijf voor herstel en recreatie.
Daarvoor moet zowel het interieur, het exterieur als het terrein waarop ‘Randwijck’ staat opgeknapt
worden.
Bij de voorbereiding van het project is in 2014 overleg gevoerd met de grondeigenaar: Waterschap
Scheldestromen, dijkgraaf drs. A. Poppelaars omtrent overname van de huur van het perceel. Begin
2015 is met het Waterschap Scheldestromen de huurovereenkomst voor het perceel gesloten en
heeft Ars Doandi de kampeerwagen met toebehoren in eigendom overgedragen aan Stichting
Sophie.
Vervolgens is met de provincie gesproken omtrent de status van het perceel in relatie tot de
Natuurbeschermings-wet. En voorts met burgemeester G.C.G.M. Rabelink van Schouwen-Duiveland
omtrent gebruik en bouwmogelijkheden (mantelzorgunit). De reacties waren zeer positief en
bemoedigend.
In 2015 is een begin gemaakt met een cascorestauratie van de kampeerwagen om verder verval te
voorkomen en om maatschappelijk draagvlak voor het doel van de stichting te behouden.
Het interieur is sedert de jaren ‘50 niet gewijzigd. Men beschikt er over maximaal 4 slaapplaatsen:
een slaapkamertje met een stapelbed en een zitkamertje met een 2-persoons (zit-) bedbank. De
zitkamer heeft een tafel en twee leunstoelen en een zit(bed)bank. Er is een kleine keuken. Er is een
inpandige wc. Bij de voordeur en bij de openslaande deuren van de zitkamer zijn twee ruime
bordessen waar men heerlijk in de zon kan zitten. Het exterieur is inmiddels gerestaureerd, het
interieur moet nog aangepakt worden. Deze wordt daarbij voorzien van een aantal moderne
gemakken.
Gelet op de beperkte mogelijkheden van de kampeerwagen is het noodzakelijk extern, op het terrein
in de directe omgeving van kampeerwagen, een verantwoorde mantelzorgvoorziening te treffen,
waar begeleidende verpleging dan wel mantelzorger(s) kunnen worden ondergebracht en waarin
wordt voorzien in (aanvullende) sanitaire faciliteiten.

Het college van B&W en vertegenwoordigers van Stichting Renesse, het Delta Zeeland Fonds en de
Rabobank zijn op de locatie ontvangen om nadere toelichting van de stichting te ontvangen. Stichting
Renesse heeft bij die gelegenheid aangeboden de vier karrewielen van de kampeerwagen te laten
vernieuwen.
Na overleg met het college van B&W en ambtenaren over de bouwmogelijkheden (mantelzorgunit) is
onderzoek gedaan naar een passend ontwerp van een mantelunit. Thans is een ontwerp van de
Haamsteedse firma Vroegop in onderhandeling. Hierbij wordt een energie-neutrale, duurzame
voorziening beoogd, die qua aanleg en aanzien geen storend element op het terrein zal vormen.
Het terreinbeheer is ter hand genomen door Actief Terreinbeheer van Stichting Landschapsbeheer
Zeeland, onder aansturing van de heer Henk Dalebout. De Kiwani’s hebben zich bereid verklaard op
vrijwillige basis hand en span diensten te verrichten op het terrein en behulpzaam te zijn bij de
herinrichting van ‘Randwijck’.
Bij beschikking van 6 mei 2015 heeft de stichting met terugwerkende kracht de status van algemeen
nut beogende instelling verworven, zulks teneinde sponsorwerving te bevorderen.
In dit kader is in 2015 contact ontstaan met de hoofdsponsor van het project: Vereniging Fruitgaard
“De Proeftuin”. Hun ruimhartige financiële toezegging biedt ruimte voor de financiering van de
beoogde mantelzorgunit en herinrichting van de kampeerwagen. Daarvoor wordt contact gelegd met
mogelijke materiële sponsoren. Ook van Ars Donandi en Stichting De Houtduif zijn belangrijke
financiële bijdragen ontvangen voor het project.
In 2016 zullen de contacten worden gelegd voor de verhuur aan instellingen van gezondheidszorg en
welzijnswerk.
In 2017 zou de inrichting en het beoogde gebruik werkelijkheid moeten zijn.
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