
Bouwgeschiedenis: Het gebouw is in 1923 gebouwd voor de 
N.V Rotterdamse Huishoudschool en ontworpen door J. Gort 
jr. Aan de school was ook een internaat verbonden. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog vestigde de Meskamp, de Repatriëringdienst 
Rotterdam, zich in het pand. Na de oorlog deed het gebouw 
weer dienst als schoolgebouw. Eerst voor de Inas (opleiding tot 
inrichtingsassistente), daarna was er een vormingsklas gevestigd 
in het pand. Na 1972 veranderde de naam in Scholengemeenschap 
Graaf Florisstraat. Vanaf 1980 werd het gebouw buiten dienst gesteld. 
Halverwege de jaren negentig werd het gebouw in gebruik genomen 
door de Stichting Welzijnsbehartiging Chinezen in Rotterdam. In 1995 
is het gebouw verbouwd tot appartementen die worden verhuurd aan 
Chinese ouderen; het heet nu Ka Fook Mansion.    
Stedenbouwkundige context: Het hoofdgebouw is iets 
teruggeplaatst ten opzichte van de voorgevelrooilijn, wat een 
zekere afstand tot de ramen van het souterrain geeft.  Ontsluiting: 
Het gebouw telt vijf verdiepingen, een souterrain en een zolder. 
Op een verdieping liggen acht, negen of tien appartementen 
die worden ontsloten vanuit een middengang. Een aantal 
appartementen op de vierde verdieping heeft twee zolderkamers 
die kunnen worden bereikt via een interne trap.   
Voorzieningen: In het souterrain is het trefcentrum van de 
Stichting Welzijnsbehartiging Chinezen in Rotterdam (Wah 
Fook Wui) gevestigd met twee kantoorruimten, een kamer 
voor maatschappelijk werk en een spreekkamer, een leslokaal, 
een vergader-, recreatie- en ontmoetingszaal, keuken, 
leeszaal/bibliotheek en een  tentoonstellingsgang.   
Woonoppervlakte en aantal kamers: Het woonoppervlak 
varieert van 50 tot 70 m². Er zijn 21 tweekamer- en 22 
driekamer-appartementen.    
Constructie/materiaalgebruik: Het  bakstenen gebouw met 
plastische gevel en kenmerkende ladderramen is gebouwd en 
gerenoveerd in de stijl van de Amsterdamse School.
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5.1995.1 KA FOOK MANSION 

Adres: Graaf Florisstraat 51a t/m 59h
Wijk:  Delfshaven (postcode 3021)
Bouwjaar: 1920, renovatie 1995
Typologie en aantal: 43 appartementen
Architect: Onbekend, (renovatie) VanRassel 
Architectenburo bv
Opdrachtgever: SOR
Aannemer: Onbekend
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