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Even vrijaf nemen van de zorg voor uw kind.  
Om goed voor een ander te kunnen zorgen is het van belang dat je ook goed voor jezelf zorgt. 
Het is fijn om af en toe de zorg even over te dragen. U kunt dan de accu weer opladen: zo 
houdt u de zorg voor een ander langer vol. Het tijdelijk overdragen van de zorg heet ook wel 
respijtzorg. In deze gids vindt u informatie over verschillende vormen van respijtzorg. Het is 
vooral gericht op gezinnen met een kind dat speciale zorg nodig heeft.  
 
Even vrijaf nemen van de zorg kan een hele stap zijn. De zorg loslaten is niet voor iedereen  
even gemakkelijk. Soms voelt men zich schuldig. Soms is het lastig uw omgeving ervan te over-
tuigen dat het belangrijk is dat u even tijd voor uzelf neemt. Het is goed om hier met iemand 
over te praten.  
 
Manieren om de zorg te delen 
U kunt de zorg overdragen aan mensen in uw directe omgeving. Te denken valt aan een  
familielid, kennis of een goede buur. Ook kunt u een vrijwilliger bij u thuis laten komen. Dit kan 
zijn voor een paar uur per week maar ook voor meerdere dagen achter elkaar.  
Er zijn verschillende clubs en activiteiten voor kinderen en jongeren met een beperking zoals  
G-voetbal en G-judo. Hier is speciale begeleiding aanwezig. Mogelijk vindt u het fijner dat uw 
kind naar een dagbesteding of logeeropvang gaat.  
 
Vergoeding 
Welke zorg u kiest hangt af van uw wensen en die van uw kind. Er zijn vormen van opvang 
waarvoor een vergoeding mogelijk is via de gemeente of zorgverzekeraar. U hebt hiervoor een 
indicatie nodig.  
 
Steunpunt Mantelzorg 
In deze gids vindt u een overzicht van de diverse mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. In een persoonlijk gesprek kunnen we bekijken wat bij u 
en uw situatie past en u advies geven, helpen om een vrijwilliger te zoeken en informeren over 
vergoedingen. U kunt ons bereiken op  0478 517300 of via info@synthese.nl.  
 
 
 
 
Januari 2017 
 
 
Steunpunt Mantelzorg Synthese  
Postbus 5033 
5800 GA Venray 
 (0478) 517300 
 www.synthese.nl 
 info@synthese.nl  
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In dit hoofdstuk staan organisaties vermeld die vrijetijdsbesteding en/of dagbesteding bieden aan 
kinderen en jongeren met een zorgvraag. U kunt de zorg voor uw kind tijdelijk overdragen aan één 
van deze deskundige organisaties. U en andere gezinsleden hebben dan even vrijaf.  
Elke organisatie richt zich op een specifieke doelgroep. Hun werkwijze en activiteiten sluiten zoveel 
mogelijk aan bij de doelgroep.  
 
Deze vorm van vrijetijdsbesteding en dagbesteding komt in zicht op het moment dat het eigen net-
werk van de zorgvrager niet (meer) toereikend is.  
In de adressenlijst vindt u de contactgegevens van de genoemde organisaties. Zorgverleners met een 
sterretje achter hun naam, bieden ook logeeropvang. 

 

In dit gedeelte zijn zorgboerderijen in de omgeving genoemd, die dagbesteding aan kinderen en/of 
jongeren bieden.  
 

‘Boer’ Hans  
De hulpboeren kunnen meewerken bij de vele werkzaamheden die op de boerderij voorkomen. Er is 
een winkel waar alles er netjes uit moet zien en er worden geregeld klanten geholpen. Ook het erf en 
de boerderij zelf vragen veel onderhoud, waarbij de hulpboeren kunnen helpen. Hulpboeren kunnen 
ook in de kantine helpen met het zetten van koffie en thee of het bereiden van een lekkere verse 
soep voor de lunch. 
 

Boerderij Wienes & Wienes plaats (*) 
Een brede zorgboerderij met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij de  
activiteiten op de boerderij staat het boerenleven voorop. Naast deze dagbesteding voor kinderen en 
jongeren wordt er ook dagbesteding voor ouderen geboden.  
 

Bijbiezonder (*) 
Een zorgboerderij waar dagbesteding en individuele begeleiding wordt georganiseerd. Tijdens de 
dagbesteding hebben de cliënten mogelijkheden om de moestuin en de dierenweide bij te houden. 
Verder wordt er veel geklust aan de eigen accommodatie of bij andere accommodaties.  
Vanaf oktober 2016 is de nieuwe locatie in Lottum in gebruik genomen.   
 

Het wapen van Oudshoorn 
Een zorgboerderij waar per dag maximaal zes cliënten met een verstandelijke beperking kunnen  
komen. Op de boerderij vinden we het werken zonder werkdruk erg belangrijk, zodat de cliënten niet 
overprikkeld worden. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de dieren, het onderhoud 
van het erf en het zagen, kloven en opstapelen van hout.  
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Hoeve de Vonkel 
Een zorgboerderij die iedere dag plaats heeft voor achttien personen. De boerderij wordt bezocht 
door mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Samen worden de activiteiten  
uitgevoerd die bij een boerderij horen.  
 

’t Jaegershoes 
Een kleinschalige zorgboerderij en ezelmelkerij voor cliënten met een verstandelijke beperking, niet 
aangeboren hersenletsel of autisme. Door de kleinschaligheid van het bedrijf kan er goed op de indi-
viduele wensen van de cliënt ingezet worden. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de 
dieren, de fruitboomgaard, de moestuin en het verwerken van eigen producten. Verder worden er 
koets- en ezeltochten door de natuur gemaakt. 
 

Zorgboerderij de Lorr 
Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking of een stoornis in het autisme 
spectrum. De groep bestaat uit maximaal twaalf cliënten. De hulpboeren kunnen helpen in de 
ontmoetingstuin, waarbij ze contact maken met andere mensen. Verder kunnen ze creatieve werk-
zaamheden uitvoeren, of helpen bij het maken van de lunch. Tijdens de activiteiten wordt rekening 
gehouden met de interesses en kwaliteiten van de cliënten.  
 

Zorgboerderij de Geijsterse Hoeve 
Zinvolle dagbesteding onder professionele begeleiding aan verschillende doelgroepen met een  
sociale, lichamelijke of psychische hulpvraag. Er wordt gekozen voor activiteiten die aansluiten bij de 
doelgroep van de cliënt, waarbij de individuele behoeften en mogelijkheden centraal staan. In het 
kader van de sociale activering worden de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt en 
voorbereid op een baan.  
 

Zorgboerderij aan Rijckel 
Een kleinschalige zorgboerderij met op woensdag en op donderdag maximaal vijf plaatsen voor  
zorgvragers met een verstandelijke beperking, psychische en/of psychiatrische problemen, niet  
aangeboren hersenletsel of komend uit het speciaal onderwijs. Door de bewuste kleinschaligheid kan 
er veel aandacht aan de cliënten geschonken worden. De activiteiten zijn veelal seizoensgebonden, 
zoals het helpen tijdens het aspergeseizoen en het helpen met de verkoop van de spullen. De overige 
activiteiten zijn veelal op het gebied van dierverzorging. 

 

Deze zorgverleners bevinden zich veelal in een natuurlijke omgeving en hebben op de locatie de  
mogelijkheid om dieren te gebruiken bij de dagbesteding. 
 

Hoeve Braamhorst 
Hoeve Braamhorst biedt dagbesteding voor mensen die door een ongeluk of ziekte te maken gekre-
gen hebben met een beperking: dit kan zowel lichamelijk als psychisch zijn. Door middel van een 
breed aanbod in activiteiten wordt er afgestemd op wat de cliënt nog wel kan. Er worden activiteiten 
aangeboden zoals het verzorgen van de dieren, het werken met hout en andere creatieve bezighe-
den. 
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Hoeve de Kaolder (*) 
Hoeve De Kaolder biedt dagbesteding op woensdag- en vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. In de 
vakanties is de hoeve van maandag tot en met zondag geopend. Er worden diverse activiteiten  
geboden zoals: knuffelen met onze konijnen en cavia's, paardrijden, skelteren, spelen in de speel-
weide, sporten in onze sportruimte of zelfs het bereiden van maaltijden in onze professionele  
keuken. De begeleiding wordt verzorgt door één begeleider op een vijftal jongeren. Mocht er be-
hoefte aan zijn dan is het mogelijk om één op één begeleiding te bieden. 
 

De Lindehof Dagactiviteiten en logies (*) 
De Lindehof biedt dagbesteding aan jongvolwassenen met een zorgvraag voor verschillende  
stoornissen of ziektebeelden. De dagbesteding biedt mensen een warme en veilige plek in een mooi 
atelier, uitsluitend in kleine groepen en met een intensieve begeleiding. Deze begeleiding is nauw 
aangesloten op de behoefte en talenten van de cliënt. De cliënten worden betrokken bij de  
dagelijkse bezigheden op de locatie. Verder is er een klussendienst opgezet voor tuinonderhoud bij 
mensen en bedrijven buiten de Lindehof. 

 

De Nieuwe Hof Zorg (*) 
De Nieuwe Hof is een kleinschalige dagbesteding voor jongeren en volwassenen met een stoornis 
binnen het autisme spectrum of aanverwante stoornissen. Binnen de dagbesteding staat de cliënt 
centraal en wordt er vanuit een creatieve achtergrond gewerkt. De behoeften en doelen van de  
cliënt zullen hierbij voorop staan. Verder kunnen de cliënten zich bezighouden met het verzorgen van 
de dieren, met sporten, en met het onderhouden van de tuin.  
 

Zorg-pony Menno 
De dagbesteding biedt kinderen en jongeren met een hulpvraag een helpende hand, de cliënten  
helpen met het verzorgen van de paarden en mogen ook op de paarden rijden. Het wij-gevoel en het 
gevoel erbij te mogen horen staan voorop. Het werken met een paard zorgt ervoor dat de persoon-
lijkheid van de cliënt zichtbaar wordt en de fouten en angsten worden weerspiegeld. Op deze manier 
kan er o.a. gewerkt worden aan het zelfvertrouwen, het overwinnen van angsten en het makkelijker 
communiceren. 

 

Deze zorginstellingen zijn voornamelijk op één plek in de provincie actief en werken veelal met klein-
schalige groepen. 
 

Aksent (*) 
Aksent biedt dagopvang aan kinderen en jongeren met een beperking binnen het autisme spectrum, 
ADHD, psychische beperkingen of met verstandelijke beperkingen. De opvang vindt plaats in een  
inspirerende omgeving waar kleinschaligheid en vertrouwen centraal staat.  
Tijdens de opvang is er ruimte voor ontmoeting, maar ook voor de eigen initiatieven van de kinderen. 
Belangrijk is dat het kind zichzelf mag zijn en zich veilig en vertrouwd voelt. In het programma is er 
aandacht voor spel, dans, muziek en de natuur. 
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Autisme thuis en uit 
In de vakantie worden activiteiten geboden voor kinderen met een stoornis binnen het autisme  
spectrum om de ouders te ontlasten. Deze activiteiten sluiten aan op de behoeften van kinderen met 
een stoornis binnen het autisme spectrum of ADHD. Verder wordt er iedere woensdagmiddag tussen 
14.00 en 17.00 uur een activiteit georganiseerd.  
 

Equi-menssana 
Een gevarieerde dagbesteding voor mensen met zowel mentale en/of lichamelijke beperkingen, zoals 
het syndroom van Down, autisme of aanverwante stoornissen en AD(H)D.  
De dagbesteding kan op individuele basis plaatsvinden, maar ook in groepsverband.  
De activiteiten zijn gevarieerd in o.a. sport en spel, het verzorgen en omgaan met dieren, knutselen 
en koken.  
 

Heppie Deejs (*) 
Een kleinschalige organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan kinderen en jongeren die 
extra zorg nodig hebben. Er worden gevarieerde activiteiten aangeboden en gezellige uitstapjes  
gemaakt die aansluiten bij de mogelijkheden, de belevingswereld en de leeftijd van de  
cliënten. Er wordt gewerkt in kleine groepjes waarbij de individuele aandacht voor het kind en hun 
zorgvraag voorop staat. 
 

Het Rotven 
Het Rotven is een kleinschalig begeleidings- en ontmoetingscentrum voor kinderen/jongeren met 
een stoornis binnen het autisme spectrum die moeite hebben met het maken en onderhouden van 
contacten. Op het Rotven wordt actief met de kinderen in groepsverband of individueel gespeeld. 
Het kind is hierbij leidend (CSL methode stichting Horison).  
 

Well Jezelf 
Een organisatie die dagbesteding aanbiedt voor jongeren vanaf 15 jaar (tot 30). De organisatie is  
gespecialiseerd in GGZ en (L)VG. De dagbesteding vindt plaats in kleine groepen, waardoor er veel 
individuele aandacht is. Verder wordt er veel gebruik gemaakt van dieren en de bosrijke omgeving,  
omdat dit een positieve invloed heeft op de cliënt.  

 

Deze zorgverleners zijn de grotere instellingen die vaak op meerdere plekken in de provincie actief 
zijn en meerdere groepen draaien. 
 

Daelzicht (*) 
Een zorgorganisatie met een groot en gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen 
met een verstandelijke beperking. Ze bieden dagbesteding voor jongeren en volwassenen die niet 
mee kunnen doen aan het arbeidsproces. Te denken valt aan werken in een atelier, in de schoon-
maak of het doen van sport- en vrijetijdsactiviteiten. 
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Mutsaersstichting (*) 
Dagbesteding voor kinderen met psychiatrische problematiek, gedragsproblemen of ontwikkelings-
stoornissen die moeite hebben om samen te spelen of lid te zijn van een vereniging. In groepsver-
band kunnen deze kinderen deelnemen aan veelal verschillende activiteiten, zowel sportief als  
creatief. Binnen de activiteiten wordt er afgestemd op de mogelijkheden van het kind en wordt er  
gewerkt aan de doelen van het kind. 
 

Passe-Partout Zorg (*) 
Passe-Partout Zorg biedt na school, in de weekenden en/of in de vakanties groepsbegeleiding aan 
voor kinderen en jongeren met een ontwikkelbeperking. Elk kind krijgt in ruime mate individuele aan-
dacht, maar er is ook ruimte voor samenspel. Verder worden er voor de kinderen logeeweekenden of 
logeermidweken georganiseerd. De groepen worden ingedeeld aan de hand van leeftijdscategorieën 
van de kinderen.  

 
PGZ Limburg/ Noord-Brabant 
Een leuke, leerzame en zinvolle naschoolse dagbesteding speciaal voor jongens en meisjes van 5 tot 
11 jaar (Kidsclub) en van 12 tot 17 jaar (Future). Voor de kinderen en jongeren met een stoornis  
binnen het autisme spectrum is het vaak niet mogelijk om aan reguliere clubs deel te nemen. Ze  
krijgen de mogelijkheid om in kleine groepjes activiteiten te ondernemen die ze echt leuk vinden. 
Daarnaast maken ze contact met anderen, kunnen ze zichzelf zijn, wordt er gewerkt aan het zelfver-
trouwen en aan de sociale vaardigheden. 
 

Unik. B.V. 
Brede zorginstantie voor kinderen en jongeren met een gedragsmatige, verstandelijke of lichamelijke 
beperking. Unik. B.V. is actief in 40 verschillende gemeenten in Limburg, Noord-Brabant en Gelder-
land. De locaties liggen verdeeld over deze drie provincies. De instantie biedt naast dagbesteding ook 
buitenschoolse opvang, begeleiding bij wonen, school en werken. Voor iedere cliënt wordt gekeken 
wat de beste manier van ondersteunen en  
begeleiden is.  

1.5  

In dit gedeelte staan de zorgverleners die een vorm van dagbesteding bieden die niet bij de  
bovenstaande categorieën beschreven zijn. 
 

Gewoon Uniek (*) 
Gewoon Uniek biedt aan kinderen en jongeren met een beperking binnen het autisme spectrum  
individuele trainingen, dagbesteding in groepen, huiswerkbegeleiding of logeeropvang. De dagbeste-
ding is op de woensdagmiddagen, de weekenden en in de vakanties. Het doel is om de thuissituatie 
te ontlasten en het kind een leuke ontspannen activiteit aan te bieden. 

 

Stichting de Naobere (*) 
Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het uitgangspunt is 
dat het een zinvolle dagbesteding is, waarbij iedereen goed in zijn/haar vel moet zitten. Er zijn activi-
teiten die inzetten op de beleving van het kind en activiteiten die arbeidsmatig zijn. Alles is afhanke-
lijk van de wensen en behoeften van de cliënt.  
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TWorks ’t Quinikke 
De dagbesteding is voor kinderen en jongeren met een speciale behoefte; bijvoorbeeld voor cliënten 
met autisme, ADHD of hoge prikkelgevoeligheid. De kinderen en jongeren kunnen individueel of  
in groepjes met deskundige begeleiding voor de dieren zorgen, in de moestuin helpen of creatieve 
activiteiten doen. Verder is er veel ruimte om buiten te spelen. Tijdens de begeleiding wordt maat-
werk geboden en gewerkt aan de persoonlijke doelen. 

 

Vrijwilliger Proteion 
Een vaste vrijwilliger kan in de thuissituatie hulp bieden aan een gezin met een kind met een beper-
king. Vrijwilligers kunnen een paar uur in de week ondersteunen bij bijvoorbeeld activiteiten. U kunt 
hierbij denken aan wandelen, voorlezen, bezoek aan de bioscoop of de speeltuin. De vrijwilliger biedt 
hulp die vergelijkbaar is met de steun die men krijgt van huisgenoten, familie, vrienden en kennissen. 
Het gaat in wezen om ‘extra versterking'. Jong, oud èn hun mantelzorgers, kunnen een beroep doen 
op de vrijwilliger.  
 

Wauw speciaal voor jou (*) 
Vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren met een bijzondere hulpvraag binnen het autisme 
spectrum, een spierziekte, ADHD of een vorm van een ontwikkelingsachterstand. Er worden leuke en 
ontspannen activiteiten voor de kinderen georganiseerd, waarbij de kinderen zichzelf mogen en  
kunnen zijn.  
 

Zorg- en leerbakkerij Gerards-Steegs 
De bakkerij biedt jongeren met een beperking die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een  
zinvolle dagbesteding. Het werk bevindt zich veelal in de winkel of in de bakkerij zelf. De cliënt wordt 
ondersteund door professionele begeleiding. Bij de start van de dagbesteding wordt een persoonlijk 
plan opgesteld, waarin de doelen en de werkafspraken worden beschreven. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 Respijtzorg Jeugd 

Pagina 11 van 19 

 

 

In dit hoofdstuk staan organisaties vermeld die een vorm van logeeropvang en/of vakantieopvang 
aanbieden aan kinderen en jongeren met een zorgvraag. U kunt de zorg voor uw kind tijdelijk over-
dragen aan één van deze deskundige organisaties. U en andere gezinsleden hebben dan even vrijaf. 
Elke organisatie richt zich op een specifieke doelgroep. Hun werkwijze en activiteiten sluiten zoveel 
mogelijk aan bij de doelgroep.  
 
Deze vorm van logeer- en vakantieopvang komt in zicht op het moment dat het eigen netwerk van de 
zorgvrager niet (meer) toereikend is. In de adressenlijst vindt u de contact gegevens van de  
genoemde organisaties. Zorgverleners met een sterretje achter hun naam, bieden ook dagbesteding 
aan.  

 

Bij de logeeropvang van deze instanties staat de natuurlijke omgeving centraal. Op de locatie bevin-
den zich dieren en krijgt de cliënt de ruimte om contact te maken met deze dieren. 
 

Autisme Thuis en Uit (*) 
Biedt kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autisme spectrum een logeermogelijkheden 
in de Belgische Ardennen. De kinderen kunnen alleen op aanvraag een dagje, weekend of in de  
vakantie komen logeren in het appartement aan de rivier in het plaatsje SY. Tijdens het verblijf  
worden er allerlei activiteiten ondernomen in de omgeving, zoals: wandelen, kanovaren, koken, etc.  

 

Boerderij Wienes & Wienes plaats (*) 
Een brede zorgboerderij met dagbesteding en logeeropvang voor mensen met een verstandelijke  
beperking, waarbij het boerenleven voorop staat. Door de dieren en het buitenleven wordt de  
mogelijkheid geboden om lekker uit te waaien. Deze logeeropvang wordt veelal gebruikt door  
kinderen/jongeren met een beperking. Ze kunnen in het weekend komen logeren, maar ook één 
nacht door de week. 
 

Hoeve de Kaolder (*) 
Gespecialiseerde logeeropvang voor jongeren met autisme, ADHD, hechtingsproblematiek,  
ouderkind problematiek, MCDD of LVG. De opvang is van vrijdag tot en met zondag en is in de vakan-
tieperiodes dagelijks geopend. Tijdens het verblijf wordt het programma afgestemd op de wensen en 
de behoeftes van het kind. Binnen de kleinschalige organisatie staat de aandacht voor de cliënt en 
zijn/haar omgeving centraal.  
 

De Lindehof Dagactiviteiten en logies (*) 
De Lindehof biedt logeeropvang aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een zorgvraag 
voor verschillende stoornissen of ziektebeelden. De kinderen en jongeren logeren in het mooie voor-
huis, waar zich vier slaapkamers en een badkamer bevinden.  
Er is ook een appartement met eigen keuken gerealiseerd om met groepen in te logeren.  
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De Nieuwe Hof Zorg (*) 
Voor jongeren en volwassenen met een stoornis binnen het autisme spectrum of aanverwante  
stoornissen zijn er in de weekenden en in de vakanties drie plaatsen om op de boerderij te  
logeren. Tijdens het logeren staat de cliënt centraal en wordt er vanuit een creatieve achtergrond  
gewerkt. De behoeften en doelen van de cliënt zullen hierbij voorop staan. Verder kunnen de  
cliënten zich bezighouden met het verzorgen van de dieren, met sporten en met het onderhouden 
van de tuin.  

 

Dit zijn instanties die de logeeropvang in groepen aanbieden. Uw kind/jongere zal in een groep  
verblijven, die afgestemd is op zijn/haar leeftijd. 
 

Aksent 
Biedt logeeropvang aan kinderen en jongeren met een beperking binnen het autisme  
spectrum, ADHD, psychische beperkingen of verstandelijke beperkingen. De opvang vindt plaats in 
een inspirerende omgeving waar de kleinschaligheid en het vertrouwen erg belangrijk is. Tijdens de 
opvang is er ruimte voor ontmoeting, maar ook voor de eigen initiatieven van de kinderen. Belangrijk 
is dat het kind zichzelf mag zijn en zich veilig en vertrouwd voelt. In het programma is er aandacht 
voor spel, dans, muziek en de natuur. 
 

Autismezorg Kameleon 
Een kleinschalige zorginstelling die logeeropvang en vakantieopvang biedt aan kinderen vanaf 5 jaar 
met een beperking binnen het autisme spectrum. Tijdens de opvang bestaat een groep maximaal uit 
zes kinderen en zijn er gedurende het hele weekend dezelfde begeleiders aanwezig. De weekenden 
worden gehouden in bungalowparken in een bosrijke omgeving, met voldoende faciliteiten om er 
een leuk en actief weekend van te maken.  
Tijdens de zomervakantie worden er verschillende vakanties aangeboden voor kinderen vanaf 5 tot 
20 jaar. Bij de keuze van de accommodaties en de activiteiten is rekening gehouden met de veiligheid 
en overzichtelijkheid.  
 

Bijbiezonder (*) 
Bijbiezonder biedt op de nieuwe locatie op een uitgebreide manier logeeropvang aan. Twee maal in 
de maand wordt er in het logeerhuis een logeerweekend geboden voor kinderen en jongeren. De  
opvang is kleinschalig van opzet, waarbij de groepen niet groter zijn dan 5 kinderen en/of jongeren. 
Ieder kind heeft zijn eigen slaapkamer.   
 

Gewoon Uniek (*) 
Gewoon Uniek biedt kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autisme spectrum  
individuele trainingen, dagbesteding in groepen, huiswerkbegeleiding of logeeropvang. De  
logeeropvang vindt plaats in de weekenden, waarbij met enige regelmaat wordt gekozen om er een 
themaweekend van te maken. Het doel is om de kinderen na een weekend relaxed naar huis te laten 
gaan en niet te overbelasten. 

 

Heppie Deejs (*): 
Een kleinschalige organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan kinderen en jongeren die 
extra zorg nodig hebben. De logeeropvang vindt plaats in een huiselijke omgeving en in een groep die 
qua mogelijkheden en leeftijd op elkaar is afgestemd. Er wordt gelogeerd van vrijdagavond tot  
zondagavond. Samen worden er leuke activiteiten gedaan en gezellige uitstapjes gemaakt.  
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De begeleiding besteed aandacht aan het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, het  
bevorderen van de weerbaarheid en het vergroten van de zelfredzaamheid. 

 

Passe-Partout Zorg (*) 
Passe-Partout biedt logeerweekenden of logeermidweken voor kinderen en jongeren met een ont-
wikkelbeperking aan. Elk kind krijgt in ruime mate individuele aandacht, maar er is ook ruimte is voor 
samenspel. De groepen worden ingedeeld aan de hand van leeftijdscategorieën van de kinderen. Er 
wordt een veilige omgeving geboden in een huiselijke sfeer, met de structuur en speciale begeleiding 
die nodig is. 

 

In dit gedeelte vindt u overige instanties die logeeropvang aanbieden voor uw kind/jongere. 
 

Coach-Ster 
Coach-Ster biedt vier maal per jaar een logeerweekend aan kinderen en jongeren met o.a.  
angsten, hechtingsproblematiek, ADHD, depressies, rouwverwerking, aan autisme verwante stoornis-
sen, gedragsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek.  
Tijdens de logeerweekenden wordt er aan de doelen van het kind gewerkt. Verder is er ruimte voor 
het opbouwen van contacten met leeftijdsgenoten en het leren omgaan met eigen emoties binnen 
de groep.  
 

Daelzicht (*) 
Een zorgorganisatie met een groot en gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen 
met een verstandelijke beperking. Voor kinderen zijn er logeermogelijkheden in de verschillende 
woonlocaties van Daelzicht, waarbij ze voor één nacht, een weekend of een vakantieperiode kunnen 
komen logeren. Het belangrijkste doel is dat het leuk is. De kinderen genieten van extra aandacht, 
leuke activiteiten en uitstapjes. Voor de ouders betekent dit dat ze even de handen vrij hebben voor 
zichzelf en de rest van het gezin. 

 
Handen-in-Huis 
In plaats van dat uw kind ergens gaat logeren, komt er iemand van Handen-in-Huis bij u thuis loge-
ren. De vrijwilligers van de landelijke organisatie Handen in Huis richten zich op 24-uurs vervanging 
van de vaste mantelzorger in de thuissituatie. Zij nemen de taken van de mantelzorger gedurende 
diens afwezigheid over. Door deze vervanging kan de mantelzorger met een gerust hart op vakantie 
gaan. Ook kan de zorg worden ingezet indien de vaste mantelzorger voor een opname naar het zie-
kenhuis moet. De periode van de vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten), terwijl het maximum 
aantal dagen afhankelijk is van de wens van de hulpvrager/mantelzorger en de financiering door de 
betreffende zorgverzekeraar.  

Leo Kannerhuis 
Een logeermogelijkheid, op het terrein Neerbosch in Nijmegen, voor kinderen en jongeren vanaf  
4 jaar met een beperking binnen het autisme spectrum. Het kind kan eenmaal per maand een week-
end van vrijdagavond tot en met zondagavond komen logeren. Binnen de logeeropvang wordt  
autisme specifieke begeleiding geboden, aangesloten op de specifieke en complexere zorgvragen en 
afgestemd op de interesses en mogelijkheden. 
 
 
  

https://handeninhuis.nl/index.php?id=18
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Mutsaersstichting (*) 
Logeeropvang in het weekend en/of in de vakanties voor kinderen met psychiatrische  
problematieken, gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen die moeite hebben om samen te 
spelen of lid te zijn van een vereniging. De ouders/verzorgers worden hierdoor ontlast. In groepsver-
band kunnen deze kinderen deelnemen aan veelal verschillende activiteiten, zowel sportief als  
creatief. Binnen de logeeropvang wordt er afgestemd op de mogelijkheden van het kind en wordt er 
gewerkt aan doelen van het kind.  

 

Stichting de Naobere (*) 
Logeerhuis voor kinderen (vanaf 5 jaar) en volwassenen met een verstandelijke en/of  
meervoudige beperking. Ook cliënten met een bijkomende handicap zoals autisme, ADHD of 
PDDNOS behoren tot de doelgroep. Onder professionele begeleiding worden activiteiten  
aangeboden die passen binnen de interesses en het niveau van de Logés. Gezelligheid staat centraal 
in dit weekend. Het biedt ouders de gelegenheid om even ontlast te worden. 

 

Stichting “Nou En” 
Een logeeropvang die 24-uurs zorg biedt voor jong en oud met een lichamelijke, verstandelijke of 
psychische beperking. In de geheel rolstoeltoegankelijke bungalow is dagelijks vast gediplomeerd 
verplegend personeel werkzaam en wordt individueel gericht begeleid. 

 

Hier vindt u instanties die vakanties bieden voor uw kind/jongere alleen of waar u met het hele gezin 
gebruik van kan maken. Tijdens de vakanties wordt er zorg geboden, zodat u als ouder/opvoeder 
ontlast wordt. 
 

Hulpdienst Côte d`Azur 
Deze stichting biedt vakanties aan in geheel aangepaste stacaravans op camping Les Praires de la 
Mer in Port Grimaud Frankrijk. De zespersoons caravans zijn geheel rolstoeltoegankelijk. Naast de 
aangepaste caravans biedt de stichting ook de mogelijkheid om de ADL zorg voor het kind, de  
jongere, de volwassenen in de rolstoel te verzorgen, zodat de reisgenoten ontlast worden. Ieder reis-
gezelschap mag verder zijn of haar eigen vakantie invullen en is niet gebonden aan activiteiten van 
de stichting.  
 

Stichting Wigwam 
De stichting biedt vakanties en weekenden in een aangepaste wigwam aan voor gezinnen met een 
kind met een beperking. Door de stichting worden activiteiten voor de kinderen en voor de ouders 
aangeboden. Ook worden er voor jongeren vakanties/weekenden aangeboden, waar ze zonder hun 
ouders aan deel kunnen nemen.  
 

Wauw speciaal voor jou (*) 
Een kleinschalige vakantievilla in Bulgarije waar u met uw hele gezin kunt genieten van een  
vakantie. U kunt in de villa verblijven of kamperen op het terrein. Voor kinderen en jongeren met een 
bijzondere hulpvraag binnen het autisme spectrum, een spierziekte, ADHD of een vorm van ontwik-
kelingsachterstand worden leuke activiteiten georganiseerd. Ook voor de ouders worden er activitei-
ten aangeboden veelal in de vorm van cursussen. Tijdens de vakantie zijn er geen verplichtingen en is 
er veel vrije tijd voor het gezin.  
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In deze adressenlijst vindt u de contactgegevens van alle organisaties die in deze informatiegids 
staan. Vaak werken instanties met inloopspreekuren. U kunt telefonisch of via e-mail contact met 
hen opnemen. Het is meestal mogelijk om een bezoek te brengen aan de organisatie zodat u de sfeer 
kunt proeven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de betreffende organisatie. 
De organisaties met een sterretje achter de naam bieden zowel dagbesteding als logeeropvang en 
vindt u twee keer in de lijst.   
 
Steunpunt Mantelzorg: 
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. In een persoonlijk gesprek 
kunnen we bekijken wat bij u en uw situatie past. We kunnen u advies geven, informatie geven over 
diverse vormen van respijtzorg, helpen bij het zoeken van een vrijwilliger en u informeren over de 
vergoedingen. 

 

Zorgboeren 
‘Boer’ Hans 
Kiekweg 1 
5801 JB Venray 
E-mail: info@zorgboerderijhans.nl 
Telefoon: 0478 585225 
Website: www.zorgboerderijboerhans.nl 
 
Boerderij Wienes & Wienes plaats (*) 
Hagelkruisweg 20 
5963 AS Hegelsom 
E-mail: marieke.claessens@boerderijwie-
nes.nl 
Telefoon: 077 3981523 
Website: in ontwikkeling 
 
Bijbiezonder (*) 
Ulsheggerweg 16a 
5973 PD Lottum 
E-mail: samen@bijbiezonder.nl 
Telefoon: 077 7703351 
Website: www.bijbiezonder.nl  
 
Het wapen van Oudshoorn 
Oirloseheide 2 
5808 BP Oirlo 
E-mail: ellyoudshoorn_09@hotmail.com 
Telefoon: 06 14000070 
Website: geen website 
 
 

 

Hoeve de Vonkel 
Vonkelweg 1 
5872 CE Broekhuizen 
E-mail: jolandarooymans@hotmail.com 
Telefoon: 077 8500483 
Website: geen website 
 
’t Jaegershoes 
Marjon en Roel Niessen 
Bosheideweg 1a 
5951 NR Belfeld 
E-mail: info@jaegershoes.eu 
Telefoon: 077 4752663 
Website: www.jaegershoes.eu 
 
Zorgboerderij de Lorr 
Sybill Winkelmolen en Jan Janssen 
Heidseweg 56 
5812 AB Heide (Venray) 
E-mail: info@delorr.nl 
Telefoon: 06 12161736 
Website: www.delorr.nl 
 
Zorgboerderij de Geijsterse Hoeve 
Wanssumseweg 14a 
5862 AA Geijsteren 
E-mail: info@geijstersehoeve.nl 
Telefoon: 0478 531319 
Website: www.geijstersehoeve.nl 
 

mailto:info@zorgboerderijhans.nl
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Zorgboerderij aan Rijckel 
Jan en Marlie Bongers 
Rijckel 30 
5954 NK Beesel 
E-mail: j.bongers@ziggo.nl 
Telefoon: 06 41583681 
Website: geen 
 
Zorginstellingen met natuuractiviteiten, 
paarden of andere dieren 
Hoeve Braamhorst 
Braamhorst 1 
5991 NX Baarlo 
E-mail: info@hoevebraamhorst.nl 
Telefoon: 077 4770242 
Website: www.hoevebraamhorst.nl  
 
Hoeve de Kaolder (*) 
Leukerweg 3 
6095 NX Beaxem 
E-mail: info@hoevedekaolder.nl 
Telefoon: 0475 451701 
Website: www.hoevedekaolder.nl 
 
De Lindehof Dagactiviteiten en logies (*) 
Meerloseweg 5 
5861 AB Wanssum 
E-mail: info@delindehof-wanssum.nl 
Telefoon: 0478 532625  
Website: www.delindehof-wanssum.nl 
 
De Nieuwe Hof Zorg (*) 
Nieuwenhofweg 12 
5962 NS Melderslo 
E-mail: safia@denieuwehofzorg.nl/ 
frank@denieuwehofzorg.nl 
Telefoon: 06 52539458/ 06 81811601 
Website: www.denieuwehofzorg.nl 
 
Zorg-pony Menno 
Will Hanssen 
Egchelseweg 35 
5981 CJ Panningen 
E-mail: info@zorg-ponymenno.nl 
Telefoon: 06 53744893 
Website: www.zorg-ponymenno.nl 
 

 

 

Kleinschalige zorginstellingen 
Aksent (*) 
Katsestraat 18a  
5441 XC Oeffelt 
E-mail: info@aksent.nl 
Telefoon: 0485 361110 
Website: www.aksent.nu 
 
Autisme thuis en uit (*) 
Gasthuisstraat 25 
5961 GA Horst 
E-mail: marianne@autismethuisenuit.nl 
Telefoon: 06 30367061 
Website: www.autismethuisenuit.nl 
 
Equi-menssana 
Petra Leijsten 
Genooyerweg 27 
5914 HA Venlo 
Email : petra@equi-menssana.nl 
Telefoon: 06 29403694 
Website: www.equi-menssana.nl 
 
Heppie Deejs (*) 
Oranjelaan 13 
6077 CA Sint Odiliënberg 
E-mail:info@heppie-deejs.nl 
Telefoon: 0475 202010 
Website: www.heppie-deejs.nl 
 
Het Rotven 
Tanja Cuijpers 
Rotvenweg 32  
5961 PE Horst 
E-mail: info@hetrotven.nl 
Telefoon: 077 3986078 
Website: www.hetrotven.nl 
 
Well Jezelf 
Wendy Wennekes 
Hoogveldseweg 8  
5855 GD Well 
E-mail: wendy@welljezelf.nl 
Telefoon: 06 30795017 
Website: www.welljezelf.nl 
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Grotere zorginstellingen 
Daelzicht (*) 
Heerbaan 17 
6097 AV Heel  
E-mail: daelzicht@daelzicht.nl  
Telefoon: 0475 577777 
Website: www.daelzicht.nl  
 
Mutsaersstichting (*) 
5900 AE Venlo 
E-mail: info@mutsaersstichting.nl 
Telefoon: 077 3217677 
Website: www.mutsaersstichting.nl  
 
Passe-Partout Zorg (*) 
Riny Leenders 
Roggelsedijk 9  
5768 RA Meijel  
E-mail: info@passepartoutzorg.nl 
Telefoon: 06 42636978 
Website: www.passepartoutzorg.nl  
 
PGZ Limburg/ Noord-Brabant 
Beatrixstraat 31a 
6031 BB Nederweert 
E-mail: cliëntbureau@zorgverlening-pgz.nl 
Telefoon: 0495 622399 
Website: www.zorgverlening-pgz.nl 
 
Unik. B.V. 
Heinz Moormanstraat 4 
5831 AW Boxmeer 
E-mail: info@unik.nl 
Telefoon: 088 2052345 
Website: www.unik.nl 
 
 

Overige zorgverleners 
Gewoon Uniek (*) 
Koren 1 
5731 LC  Mierlo 
E-mail: info@gewoonuniek.com 
Telefonisch: 06 14825477  
Website: www.gewoonuniek.com  
 
 
 
 
 

 
Stichting de Naobere (*) 
Sevenumseweg 10  
5971 NL Grubbenvorst  
E-mail: stichtingdenaobere@denaobere.nl  
Telefoon: 06 26653695  
Website: www.denaobere.nl  
 
TWorks ‘t Quinikke 
Groene Streep 5 
5851 ED Afferden 
E-mail: info@tquinikke.nl 
Telefoon: 06 20038485 
Website: www.tquinikke.nl 
 
Vrijwilligers Proteion 
Hoofdkantoor: Heythuyserwerg 21 
6085 NH Horn 
Postadres: postbus 4080 
6080 AB Haelen 
E-mail: info@proteion.nl 
Telefoon: 088 8500000 
Website: www.proteion.nl/vrijwil-
ligers/vrijwilligers/ 
 
Wauw speciaal voor jou 
Heidseweg 44 
5812 AB Heide 
E-mail: info@wauwspeciaalvoorjou.nl 
Telefoon: 06 48152503 
Website: www.wauwspeciaalvoorjou.nl 
 
Zorg- en leerbakkerij Gerards-Steegs 
Ard Gerards 
Veemarkt 5 
5961 ER Horst 
E-mail: info@bakkerijgerards.nl 
Telefoon: 077 3981430 
Website: www.bakkerijgerards.nl 
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Logeer en weekendopvang, in een  
natuurlijke omgeving 
Autisme thuis en uit (*) 
Gasthuisstraat 25 
5961 GA Horst 
E-mail: marianne@autismethuisenuit.nl 
Telefoon: 06 30367061 
Website: www.autismethuisenuit.nl 
 
Boerderij Wienes & Wienes plaats (*) 
Hagelkruisweg 20 
5963 AS Hegelsom 
E-mail: marieke.claessens@boerderijwie-
nes.nl 
Telefoon: 077 3981523 
Website: in ontwikkeling 
 
Hoeve de Kaolder (*) 
Leukerweg 3 
6095 NX Beaxem 
E-mail: info@hoevedekaolder.nl 
Telefoon: 0475 451701 
Website: www.hoevedekaolder.nl 
 
De Lindehof Dagactiviteiten en logies (*) 
Meerloseweg 5 
5861 AB Wanssum 
E-mail: info@delindehof-wanssum.nl 
Telefoon: 0478 532625  
Website: www.delindehof-wanssum.nl 
 
De Nieuwe Hof Zorg (*) 
Nieuwenhofweg 12 
5962 NS Melderslo 
E-mail: safia@denieuwehofzorg.nl/ 
frank@denieuwehofzorg.nl 
Telefoon: 06 52539458/ 06 81811601 
Website: www.denieuwehofzorg.nl 
 
 
Logeer en weekendopvang, met  
afgestemde groepen 
Aksent (*) 
Katsestraat 18a  
5441 XC Oeffelt 
E-mail: info@aksent.nl 
Telefoon: 0485 361110 
Website: www.aksent.nu 

 

 
Autismezorg Kameleon 
Astrid Smits en Jolijn Lucassen 
Postbus 164 
5800 AD Venray 
E-mail: info@autismezorgkameleon.nl 
Telefoon: 0478 852678 
Website: www.autismezorgkameleon.nl  
 
Bijbiezonder (*) 
Ulsheggerweg 16a 
5973 PD Lottum 
E-mail: samen@bijbiezonder.nl 
Telefoon: 077 7703351 
Website: www.bijbiezonder.nl  
 
Gewoon Uniek (*) 
Koren 1,  
5731 LC Mierlo 
E-mail: info@gewoonuniek.com 
Telefonisch: 06 14825477  
Website: www.gewoonuniek.com  
 
Heppie Deejs (*) 
Oranjelaan 13 
6077 CA Sint Odiliënberg 
E-mail: info@heppie-deejs.nl 
Telefoon: 0475 202010 
Website: www.heppie-deejs.nl 
 
Passe-Partout Zorg (*) 
Riny Leenders 
Roggelsedijk 9     
5768 RA Meijel     
E-mail: info@passepartoutzorg.nl 
Telefoon: 06 42636978 
Website: www.passepartoutzorg.nl  
 
 
Overige logeer en weekendopvang 
Coach-Ster  
Bisschop Drehmansstraat 12 
6041 XD Roermond 
E-mail: info@coach-ster.nl 
Telefoon: 0475 336004/ 06 46213452 
Website: www.coach-ster.nl 
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Daelzicht (*) 
Heerbaan 17 
6097 AV Heel  
E-mail: daelzicht@daelzicht.nl  
Telefoon: 0475 577777 
Website: www.daelzicht.nl  
 
Handen-in-Huis 
Bezoekadres: Singelpark 1 
3984 NC Odijk 
Postadres: postbus 110 
3980 CC Odijk 
E-mail: info@handeninhuis.nl 
Telefoon: 030 6590970 
Website: www.handeninhuis.nl 
 
Leo Kannerhuis 
Scherpenkampweg 79 
6545 AL Nijmegen 
E-mail: m.markhorst@leokannerhuis.nl 
Telefoon: 026 3333037 
Website: www.leokannerhuis.nl 
 
Mutsaersstichting (*) 
5900 AE Venlo 
E-mail: info@mutsaersstichting.nl 
Telefoon: 077 3217677 
Website: www.mutsaersstichting.nl  
 
Stichting de Naobere (*) 
Sevenumseweg 10  
Grubbenvorst  
E-mail: stichtingdenaobere@denaobere.nl  
Telefoon: 06 26653695  
Website: www.denaobere.nl  
 
Stichting “Nou En” 
Familie Stoffels 
Pastoor Geenenstraat 19 
5991 BH Baarlo 
E-mail: info@familiestoffels.nl 
Telefoon: 077 4772029 
Website: www.familiestoffels.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Verzorgde vakanties met of zonder gezin 
Hulpdienst Côte d`Azur 
Rollandstraat 94 
2013 ST Haarlem 
E-mail: info@hd-cote-d-azur.com 
Telefoon: 023 5322529 
www.hd-cote-d-azur.com 
 
Stichting Wigwam: 
Hanny van Leeuwen 
Onderstestraat 33 
6301 KA Valkenburg a/d Geul 
E-mail: info@stichtingwigwam.nl 
Telefoon: 06 46375735 
Website: www.stichtingwigwam.nl 

 
Wauw speciaal voor jou (*) 
Heidseweg 44 
5812 AB Heide 
E-mail: info@wauwspeciaalvoorjou.nl 
Telefoon: 06 48152503 
Website: www.wauwspeciaalvoorjou.nl 
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