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Kinderen horen thuis of zo thuis mogelijk
We laten niemand wachten
We gaan voor een groter gewoon
We doen het samen
De relatie als kloppend hart
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Kinderen horen in het reguliere onderwijs, 
maar soms hebben zij tijdelijk meer 
ondersteuning nodig dan een gewone 
basisschool kan bieden. Deze kinderen 
kunnen terecht bij onderwijs entrea 
lindenhout in Nijmegen, Tiel en Ubbergen. 
Ook als speciaal onderwijs hebben we de 
effecten gevoeld van de coronacrisis. We 
hebben de kinderen steeds voorop gezet 
en onze medewerkers hebben er alles 
aan gedaan om het onderwijs zo passend 
mogelijk voort te kunnen zetten. Dat vroeg 
veel creativiteit.

We zijn er als het opgroeien en opvoeden te 
ingewikkeld wordt. Voor kinderen, jongeren 
en gezinnen in Gelderland. Met onze hulp 
thuis, op school of in de buurt. Dichtbij. Hulp 
die zo kort mogelijk duurt, maar ook zo 
lang als voor nodig is. En altijd samen met 
de mensen die voor kind, jongere en gezin 
belangrijk zijn. 
Tijdens de coronacrisis hebben we alle 
hulpvormen opengehouden. Mede 
door flexibiliteit en veerkracht van onze 
medewerkers is het gelukt de zorg voor 
kinderen en gezinnen vorm te blijven geven. 
Juist ook in de periode dat het moeilijk was.

Wij zorgen vol overgave voor de best 
mogelijke opvang, wonen en begeleiden 
van alleenstaande jonge vluchtelingen vanaf 
16 jaar. En zo gewoon mogelijk, in wijken 
en buurten. Naast het leren functioneren 
in de Nederlandse samenleving werken 
we stap voor stap met jongeren aan hun 
toekomstplan. Zodat de jongeren echt 
kunnen meedoen in een Nederland dat we 
samen delen. We doen dit in de gemeenten 
Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede, 
Lingewaard, Nijmegen, Rheden en 
Wageningen.


