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Soms zijn er dingen aan de hand waardoor je (een tijdje) niet thuis kunt wonen. Dan kom je
misschien bij ons wonen. Natuurlijk is dat even wennen, dat begrijpen we heel goed. Maar samen
maken we hier een zo fijn mogelijk thuis voor jou en de andere kinderen.

Wat is een woongroep?
Een woongroep is een groep mensen die bij elkaar woont, maar die (meestal) geen familie van elkaar
zijn. Soms gewoon omdat ze het leuk vinden, maar soms ook omdat er in de woongroep beter voor je
gezorgd kan worden dan thuis. Dan zijn er begeleiders, net als bij ons. Dat zijn de mensen die voor
de kinderen zorgen. Ze proberen je goed te begrijpen en te helpen als dat nodig is.
In onze woongroepen wonen kinderen van 7 tot 17 jaar, die net als jij (een tijdje) niet thuis wonen.

Je thuis voelen is belangrijk
Wij vinden het heel belangrijk dat jij je fijn voelt in jouw woongroep. Daarom bekijken we van
tevoren goed in welke groep jij het beste zou passen. Bijvoorbeeld door rekening te houden met wat
jij nodig hebt en met wat de andere kinderen nodig hebben. Maar ook met jullie leeftijden.

Wat doe je in onze woongroep?
Bij ons wonen is natuurlijk anders dan thuis, maar we willen wel dat het er zoveel mogelijk op lijkt.
Daarom doen we dingen samen, zoals met z’n allen eten of een spelletje doen. En er is altijd een
begeleider thuis, als jij uit school komt. Je kunt natuurlijk spelen met het speelgoed dat we voor alle
kinderen hebben! Ook proberen we een beetje rekening met elkaar te houden en we praten het
gewoon uit, als er iets is.
Je moeder en/of vader blijven zoveel mogelijk ook voor je zorgen. Bijvoorbeeld door te helpen bij je
verjaardagsfeestje. Of door naar een ouderavond op school te gaan.

Je eigen kamer
Onze huizen staan in een gewone straat, tussen andere huizen. Je krijgt je eigen slaapkamer, die je
gezellig kunt maken met dingen die je van thuis meeneemt. De woonkamer, keuken, badkamer en de
tuin delen we met z’n allen.

Hoe zorgen we voor jou?
We bespreken samen met jou en je ouder(s) wat jij nodig hebt om je goed te voelen. Thuis, maar ook
op school. Wat lukt al goed? Waar wil je graag nog wat hulp bij? Daar kijken we samen naar.

Jouw mentor
Je groep heeft een paar vaste begeleiders. Er zijn niet altijd dezelfde begeleiders in huis, maar je
kent de verschillende begeleiders wel. Eén van hen wordt je mentor, dat is iemand bij wie je met al
je vragen terecht kunt.

Wanneer kun je in de woongroep zijn?
Je kunt altijd in jouw woongroep zijn, maar dat hoeft niet. Samen met jou en je ouder(s) bekijken we
of en wanneer je in de weekenden, vakanties en feestdagen naar huis kunt gaan.

Naar huis of bij ons blijven
Het is de bedoeling dat de kinderen die in de woongroep wonen na een tijdje weer naar huis gaan.
Maar soms kan dat echt niet. Dan blijf je gewoon bij ons.

Waar zijn de woongroepen?
We hebben twee huizen: een in Eindhoven en een in het dorp Tungelroy (vlakbij Weert).

Ons huis in Eindhoven
In ons huis in Eindhoven kunnen twintig kinderen wonen. We zitten nu nog aan de Castiliëlaan 8,
maar in februari 2020 verhuizen we naar een huis aan de Heezerweg 345.

Ons huis in Tungelroy
In Tungelroy hebben een grote villa die in tweeën is gedeeld. In elk deel van het huis kunnen zes
kinderen en jongeren wonen. Het adres is: Tuurkesweg 18+18A.

Heb je nog vragen?
Mail of bel ons! Je kunt natuurlijk ook aan iemand anders vragen om dat te doen. Bijvoorbeeld een
van je ouders.

