Logeerhuis
Speciaal logeren in weekend en vakantie
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Speciaal logeren
Voor kinderen van 6 tot 16 jaar met een normaal intelligentieniveau en een vorm
van autisme, ADHD of psychiatrisch probleem heeft entrea lindenhout een speciaal
‘logeerhuis’. Een huis waar kinderen in het weekend en vakantie kunnen komen logeren,
onder gespecialiseerde begeleiding. Alle begeleiders zijn pedagogische professionals, die
deskundig zijn in het omgaan met de problematiek van uw kind. Zij weten uw kind tijdens
zijn verblijf in het logeerhuis de juiste ondersteuning te bieden.

Wat houdt het logeerhuis in?
Het logeerhuis is in de weekenden en in de (school)vakanties open. In het weekend is
het logeerhuis open van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagmiddag 17.00 uur. In de
schoolvakanties kan er één of meerdere weken gelogeerd worden, maar ook voor halve
vakantieweken. Er zijn veel mogelijkheden, mede afhankelijk van de behoefte van u en uw
kind.
In het logeerhuis wordt er even ‘gewoond’ en er worden individuele en gezamenlijke
activiteiten georganiseerd. Alle dagelijkse en speciale activiteiten vinden plaats onder
onze deskundige begeleiding. De begeleiding bestaat zoveel mogelijk uit een vast team.
De begeleiders hebben specialistische kennis van de problematiek en behoefte van uw
kind waardoor de begeleiding en ondersteuning volledig aansluit bij zijn mogelijkheden
en ontwikkeling. Het is immers van belang dat uw kind zich op zijn gemak voelt in ons
logeerhuis en het omgaan met andere kinderen en volwassenen.
Voor uw kind betekent het bezoek aan ons logeerhuis vooral een plezierig verblijf met
succeservaringen en een leuke tijd met leeftijdgenootjes. Uw kind leert vaardigheden zoals
omgaan met anderen, oplossen van confl ictsituaties en het volgen van regels en gezag.
Voor u als ouder(s) betekent het even ‘lucht’ in een intensieve opvoeding; tijd voor elkaar
en voor eventuele andere kinderen in uw gezin.

Wanneer u interesse heeft in het logeerhuis is het altijd mogelijk om een keer te komen
kijken. Na de aanmelding is er een intakegesprek waarin we verdere informatie met
u uitwisselen. Het eerste weekend komt het kind ‘voor proef’ om te ervaren of het
logeerhuis inderdaad een passende vorm van opvang kan bieden. Voor elk logeerweekend
krijgt uw kind een uitnodiging thuis gestuurd met daarop het programma en de
bijzonderheden van dat weekend.
U verzorgt het vervoer voor het bezoek aan het logeerhuis. Het halen en brengen is voor
u als ouder(s) ook een moment van contact met de pedagogische begeleiders waarbij er
aandacht is voor uw kind en bijzonderheden.

Wat is er nodig voor het logeerhuis?
Voor het bezoek van uw kind aan het logeerhuis heeft u een verwijzing nodig van uw
huisarts of een wijkteam bij u in de buurt. Met deze verwijzing krijgt u een beschikking van
de gemeente voor zorg in natura. Het is belangrijk dat uw kind zich kan handhaven in een
groep van maximaal 6 tot 9 kinderen en twee gespecialiseerde begeleiders. Verder is het fi
jn als uw kind in staat is om mee te doen aan uitjes buiten het terrein van het logeerhuis.

Waar?
Het logeerhuis van entrea lindenhout is te vinden in Ubbergen (bij Nijmegen). In een
speelvriendelijke, bosrijke omgeving. De kinderen hebben een eigen speelplein met
verschillende speeltoestellen, zandbak en voetbalveld. Er zijn verschillende speelplekken
met veel speelmateriaal voor kinderen van allerlei leeftijden. Samen met Pluryn hebben we
voor dezelfde doelgroep ook logeerhuizen in Nijmegen en Zaltbommel.
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In het logeerhuis wordt er even ‘gewoond’ en er worden individuele en
gezamenlijke activiteiten georganiseerd.
Een bezoek aan ons logeerhuis betekent voor uw kind vooral
een plezierig verblijf met succeservaringen en een leuke tijd met
leeftijdgenootjes.
Voor ouder(s) betekent een bezoek van uw kind aan het logeerhuis
even ‘lucht’ in een intensieve opvoeding; tijd voor elkaar en voor
eventuele andere kinderen in uw gezin.

Informatie en aanmelding
Met vragen over het logeerhuis en over het aanmelden, kunt u terecht bij ons Entreeteam.
Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen en
jongeren aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen
ook aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.
Met de juiste verwijzing zijn er aan het logeerhuis geen kosten verbonden.
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