De KID in samenwerking met Gezinshuizen entrea lindenhout
Wanneer verblijf thuis tijdelijk niet mogelijk of wenselijk is, of om opname te voorkomen op een
GGZ crisisbed, kan de jongere opgevangen worden in een warme opvoedkundige woonsituatie met een
professioneel opvoedersschap, in dit geval een gezinshuis.
Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor jongeren.
De gezinshuisouders zorgen voor een zo gewoon mogelijk thuis voor gemiddeld drie tot zes kinderen/
jongeren. Zij zorgen voor het ritme, de kalmte, en de veiligheid in huis. Ze bieden 24 uur per dag en
7 dagen per week de persoonlijk aandacht én de begeleiding die het kind/de jongere nodig heeft.
De behandelaar van de jongere zal in overleg met gezinshuisouders/ entrea lindenhout afstemmen
welke hulpvraag er aan gezinshuisouders wordt gesteld, over de inhoud en de tijdsduur.
De tijdsduur zal nooit langer zijn dan de duur van het traject bij de KID. Er zal op maat gekeken
worden wat de jongere nodig heeft.
Er zijn twee gezinshuizen die een bed beschikbaar stellen voor tijdelijke opvang van een jongere van
de KID.
Gezinshuis De Haar bevindt zich in de Heurne bij Dinxperlo, dicht bij de
Duitse grens. In de tot woonhuis verbouwde boerderij bieden zij plek
voor vier jongeren (12+). Buiten is meer dan voldoende ruimte om te
paardrijden, voetballen, trampolinespringen of om een rustige plek te
zoeken om even terug te trekken. De Haar heeft daarnaast 3 studio's op
het terrein bij het gezinshuis waar jongeren van 16/17 jaar kunnen
werken aan hun zelfstandigheid.
De Haar: Esther en Bob de Wolf

Gezinshuis ’t Zwaluwnest is gevestigd in Braamt, een klein plaatsje in
de buurt van Doetinchem aan de rand van de Montferlandse bossen.
Zij wonen in een ruime vrijstaande woning met veel ruimte in en om het
huis en hebben in huis plek voor 5 jongeren.

Op het terrein van het gezinshuis staan ook
twee Tiny Houses. Hier wordt gewerkt aan
zelfstandigheid door jongeren vanaf ongeveer 17 jaar.

Het Zwaluwnest: Cor en Ans Mulder

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neem dan contact op met:
Annemarie Freriks 088 356 2191 (di-wo-vrij) of Kristel Maschhaupt 088 356 2217 (ma-wo-do)

