Logeren voor kinderen waar we graag speciale aandacht aan schenken.
Gemotiveerde logeergezinnen
Logeren in een logeergezin
De zorg voor een kind met een beperking kan zwaar zijn voor ouders en opvang is niet altijd
gemakkelijk te regelen. Het gezin wil natuurlijk graag dat het kind thuis blijft wonen, die zorg geeft
het gezin graag, maar het is niet altijd gemakkelijk te combineren met het werk of de zorg voor
andere leden van het gezin. Een logeergezin kan dan uitkomst bieden om de zorg op gezette tijden
te delen. Voor deze kinderen en jongeren zijn we op zoek naar logeergezinnen.
Als logeergezin bied je een kind minimaal een keer per maand een eigen logeerplek. Dit kan in het
weekend zijn, een of meerdere dagen doordeweeks of een gedeelte van de dag. Daarnaast is er
vaak een logeervraag voor vakanties.
Wij vinden het belangrijk dat de cliënt net als thuis gaat meedraaien binnen het gezin en zich veilig,
vertrouwd en welkom voelt. Hoe klein of groot, in welke samenstelling dan ook, elk huishouden kan
als logeergezin in aanmerking komen.
Doelgroep
De kinderen zijn gemiddeld tussen de 4 en 16 jaar. Hun zorgvraag is divers, komende vanuit een
gedragsproblematiek, verstandelijke beperking en/ of fysieke beperking. Ook autisme, epilepsie en
ADHD komen voor.
Wat wij van jou/het gezin verwachten
 Een veilige omgeving waarin het kind zich prettig en gezien voelt;
 Mensen met een warm hart en veel geduld, die iets extra’s willen betekenen. Open en
toegankelijke manier van communicatie tussen het logeergezin en de ouders van het kind.
Het logeergezin realiseert zich dat zij slechts tijdelijk de zorg voor het kind overnemen;
 Minimaal een van de gezinsleden heeft een relevante opleiding en ervaring met de
zorg/begeleiding van kinderen met een beperking;
 Mensen die veel duidelijkheid kunnen bieden en stevig in hun schoenen staan;
 Een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor elk gezinslid boven 18 jaar.

Wat wij jou bieden
Een vrijwilligersvergoeding van € 92,- als tegemoetkoming in de onkosten voor elke 24 uur dat de
cliënt aanwezig is. Begeleiding en ondersteuning door de coördinator.
Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar clustermanager Jolanda Kappelhof via 06-2222 7810.
Je kunt je motivatie om logeergezin te worden samen met je CV sturen naar
j.kappelhof@leekerweide.nl.

