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wonen in 
een gezinshuis  

Leekerweide

Professionele ondersteuning 

binnen de geborgenheid van een gezin



Kinderen en jongeren hebben 
bescherming, goede verzorging en 
liefdevolle aandacht nodig. Dat is 
belangrijk voor hun ontwikkeling en 
gezondheid. Kinderen en jongeren 
met een beperking zijn extra kwets-
baar. De zorg voor deze kinderen 
vraagt vaak veel inzet van ouders 
en soms is ook speciale vaardighe-
den en kennis nodig. Ouders van 
kinderen met een speciale zorgvraag 
komen voor kwesties te staan waar 
de meeste verzorgers nooit mee te 

maken krijgen. Dat maakt hun taak 
soms erg moeilijk. Leekerweide 
ondersteunt waar nodig de ouders 
bij de verzorging van hun kind. Door 
een goed zicht te geven op welke 
ontwikkeling mogelijk is, door zorg 
tijdelijk over te nemen, door advies 
en coaching of wat er verder nodig 
is. Maar soms is thuis wonen en 
opgroeien niet meer mogelijk.  
Dan zijn gezinshuizen of de  kind/
jeugdgroepen van Leekerweide 
goede alternatieven voor zorg thuis. 

Een gezinshuis: 
Professionele ondersteuning binnen 
de geborgenheid van een gezin



Gezinshuis: 
Een alternatief voor thuis 

samenwonen en opgroeien in een 
gezin is de meest passende oplos-
sing. wanneer dat om wat voor 
reden ook niet meer kan, is op-
groeien in een gezinshuis het beste 
alternatief. 

in een gezinshuis woont  het kind 
met een beperking in het gezin van 
een professionele opvoeder/mede-
werker van leekerweide. het kind 
heeft, net als de leden van het gezin, 
vaste activiteiten. het kind gaat ge-
woon naar school of volgt passende 
dagbesteding. gaat naar sport, 
vereniging of zwemles. de cliënt is 
gewoon onderdeel van het gezin. 

in het gezinshuis zijn verzorgers al-
tijd aanwezig. die vanzelfsprekende 
aanwezigheid geeft veiligheid, rust 
en structuur. vaak zijn er ook andere 
kinderen in het gezin. Maatjes om 
mee te spelen, te leren delen en 
rekening mee te houden. net zoals 
dat thuis zou zijn. 
dat alles tezamen maakt het gezins-
huis zo een goed alternatief voor 
thuis. 

Een warme omgeving om 
in op te groeien 

de gezinshuisouder is in kennis en 
kunde goed toegerust om kinderen 
met een speciale zorg of begelei-
dingsvraag te ondersteunen. de 
gezinshuisouders kunnen hierin ook 
terugvallen op leekerweide. want 
leekerweide is ook betrokken bij de 
zorg voor het kind of –kinderen. er 
zijn afspraken over de begeleiding 
en ontwikkelingsdoelen. de gezins-
huisouder wordt bijgestaan door 
een leidinggevende en een gedrags-
deskundige. we vergeten daar bij 
de biologische ouders niet. ouders 
blijven betrokken bij de zorg, op 
iedere manier waarop dat kan. dat 
geldt natuurlijk ook zo voor voogden 
en toezichthouders. 

zo waarborgen we een goede en 
gezonde omgeving voor het kind om 
in op te groeien. tot deze weer naar 
huis kan, of klaar is om zelfstandig of 
begeleid te gaan wonen.  
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neem contact op met onze 
Consulenten zorg en welzijn.

u kunt hen bereiken via het 
telefoonnummer 0229 - 57 68 68
of mail: leekerwijzer@leekerweide.nl.

kijk ook eens op de site: 
www.leekerweide.nl

Meer weten?


