LOGEER
WEEKENDEN
z o r g b o e r d e r i j

Logeerweekenden van Zorgboerderij Griftenstein & Zorg
Op een schitterende buitenlocatie aan de rand van Utrecht is onze
zorgboerderij Griftenstein & Zorg gevestigd. Een fijne en geborgen plek voor
kinderen en jongeren die wat extra begeleiding nodig hebben. Een plek waar
plezier, rust en beweging samenkomen.

Griftenstein brengt kinderen in beweging!

Visie

Onze logeerweekenden worden georganiseerd met het oog op

w e e k e n d e n

de toekomst. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of

gedragsproblemen vinden het vaak moeilijk om er op uit te gaan en

sociale contacten te leggen. Hier willen wij deze kinderen graag bij helpen.
Tijdens onze logeerweekenden plaatsen we vijf kinderen bij elkaar die
overeenkomsten hebben qua leeftijd, sexe, cognitie en interesse.

Daarbij zullen er twee vaste begeleiders zijn per huisje die het proces naar
vriendschap zullen begeleiden.
Verschillende groepen

Tienermeiden die moeite hebben met het opdoen van sociale contacten
en het aangaan van vriendschappen. De tieners worden daarnaast

begeleid naar zelfstandigheid o.a. bij het zelf aankleden, tafeldekken,
koken, plannen en het organiseren van de dag. Te denken valt aan

tieners met een lichte tot matige ontwikkelingsachterstand tussen de
13 - 16 jaar. (In september 2016 start de eerste meidengroep)

Jonge jongens die moeite hebben met opvoedsituaties, regels,

structuur en emoties. Tevens kan het dienen als een stukje respijtzorg.

L o g e e r

Spelenderwijs zullen we de kinderen uitdagen om achter bijvoorbeeld
hun gamespel vandaan te komen en te gaan samenwerken met de

andere kinderen (indien mogelijk en gewenst). Daarnaast werken we
via het model ‘oplossingsgericht werken’ waarbij kinderen leren

omgaan met gedragsregels etc. Te denken valt aan jongens met
autisme tussen de 9-12 jaar. (In het najaar van 2016 start de
eerste jongensgroep)

Mocht uw kind niet in bovenstaande groepen vallen neem dan

gerust contact op, want we starten een nieuw huisje wanneer we
vijf passende kinderen/jongeren bij elkaar hebben gevonden.

Bij zorgboerderij Griftenstein & Zorg is er altijd veel aandacht voor

bewegen en een gezonde leefstijl. Tijdens de logeerweekenden zal ook
hier aandacht voor zijn. We zullen proberen de kinderen mee te laten
denken over wat we gaan eten, wat daar voor nodig is en hoe ze dat
kunnen aanpakken (volgens het initiatiefmodel).

Daarnaast zullen er verschillende activiteiten worden aangeboden

Z o r g

Afwisselend programma

zal dat zwemmen zijn en een bezoekje aan de bioscoop, winkelen of
paardrijden en voor de andere groep, ravotten in het bos en stoere

&

afhankelijk van de behoeften van de kinderen. Voor de ene groep

Begeleiding

In elk huisje is plek voor vijf kinderen en twee begeleiders. Eén daarvan
zal een afgeronde pedagogische opleiding hebben en ondersteund
worden door een stagiair of een vrijwilliger.

Nicole Jongerius, begeleidster van de meidengroep, heeft naast de
opleiding maatschappelijke zorg ook een dierverzorging diploma

en werkt al twee jaar met veel plezier op een andere zorgboerderij.
Zij is altijd vrolijk en houdt van de watersport. Ruth van Bennekom,

begeleidster van de jongens groep, heeft al veel ervaring met kinderen
tussen de 4 -12 jaar en heeft de richting sport en beweging op de

opleiding pedagogiek gevolgd. Beide werken zij oplossingsgericht.

We streven er altijd naar dat er steeds twee dezelfde begeleiders
bij de kinderen zijn. Aangezien we met een klein en betrokken team
werken, is er een goede afstemming onderling én met de ouders/
verzorgers van de kinderen.

‘‘De kinderen moeten zich veilig en gerespecteerd voelen’’

G r i f t e n s t e i n

spelletjes.

Bekostiging
Logeren kan vanuit de Wmo, de
Jeugdwet of de Wlz betaald worden.
Om logeerweekenden vanuit ZIN
te betalen heb je een indicatie
Kort Verblijf nodig. Wij hebben een
contract met de gemeente Utrechtse
Heuvelrug, Bunnik, Zeist, De Bilt en
Wijk bij Duurstede. Daarnaast kan het
betaald worden vanuit een PGB.
De kosten voor de PGB zijn 450,per 2 etmalen.

Kijk voor meer informatie op:

www.griftensteinenzorg.nl
Waar en wanneer:
De logeerweekenden worden één keer per maand
georganiseerd. Dit jaar hebben we gekozen voor het
vakantiepark RCN in Doorn ‘Het Grote Bos’.
De kinderen kunnen daar vrijdagmiddag om 15u worden
gebracht en mogen zondag om 15u weer worden
opgehaald. Wanneer vervoer een groot probleem is,
denken we graag mee over een oplossing.

Fotografie: Miep Knoptels
www.meepee-fotografie.nl

We zijn gehuisvest op
Zorgboerderij Griftenstein & Zorg
Utrechtseweg 371
De Bilt (aan de rand van Utrecht-Oost)
Contact en meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de initiatiefnemer van
Zorgboerderij Griftenstein & Zorg.
Suzanne Baan – van der Zwan: 06 45132406
email: info@griftensteinenzorg.nl
www.griftensteinenzorg.nl

