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Pleegzorg: instellingen en voorzieningen 
 

Toelichting 

De lijst hieronder is niet gebaseerd op contacten van de GDC met de hieronder opgesomde 
woonvoorzieningen, maar op internetonderzoek, waarbij o.a. de sociale kaarten van het 
Deputaatschap Maatschappelijke Zorg (DMZ) van de Ger. Gem. en die van KOC Diensten 
gebruikt zijn.  
 

Algemene informatie 

Zie ook: 
- het platform Samenwerking Christelijke Jeugdhulp 
- https://gemeenteengezin.nl/jeugd-en-opvoeding/wonen-en-opvang 

 
Verder: 
De werkgroep pleegzorg, deel van het platform jeugdhulpverlening, waarin GG, HHK, GGiN en 
OGGiN samenwerken, organiseert jaarlijks zogenaamde pleegzorgdagen voor ouders, zowel 
voor vragers als voor aanbieders van pleegzorg. 
 
 

Pleegzorg 
Timon (christelijke pleeggezinnen) 
 
Database reformatorische pleeggezinnen van DMZ: neem contact op met Janice Ebbers 
van De Vluchtheuvel. 
 
 

Gezinshuizen 
 

Zorgaanbieders 

De Driestroom 
Gezinshuis.com 
Zorgmuiters 
 

Gezinshuizen  
 

De Hagedis in Putten (fam. Hage) (reformatorisch) 
 
De Morgenster in Rilland (christelijk) 
 
Samen wij en jij in Zwijndrecht (reformatorisch) 
 
Erfdeel Semaja in Werkendam (reformatorisch) 
 
LeMaMa in Nieuw-Lekkerland (reformatorisch) 

http://www.christelijkejeugdhulp.nl/
https://gemeenteengezin.nl/jeugd-en-opvoeding/wonen-en-opvang
http://www.timon.nl/hulpaanbod/ouders/pleegzorg/
http://stichtingdevluchtheuvel.nl/
https://www.driestroom.nl/
https://www.gezinshuis.com/
http://www.zorgmuiters.nl/
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/woonvoorziening-voor-verstandelijk-gehandicapten-driestroom-driestroomhuis-de-hagedis-putten-10005643
https://www.gezinshuis.com/portret/andre-en-jenny-zwijnenburg
https://www.samenwijenjij.nl/
https://gemeenteengezin.nl/download_file/view/349
https://gemeenteengezin.nl/download_file/view/303
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Almekinders in Putten (reformatorisch) 
 
Manoah in Gouda (reformatorisch) 
 
Buitengewoon Thuis in Giessen(christelijk) 
 
De Betuwe in Geldermalsen (reformatorisch) 
 
Eunike in Ermelo (christelijk)  
 
De Zee in Oostkapelle (reformatorisch) 
 
De Grote Geer in Houten (christelijk)  
 
Ruchama in Kapelle (reformatorisch) 
 
Sulammith in Rilland (reformatorisch) 
 
Koningskind in Putten (christelijk) 
 
Kwetternest in Ermelo (christelijk) 
 
Happy Home in Heinkenszand (christelijk) 
 
Huize Hofman in IJsselmuiden (reformatorisch)  
 
De  Vlerken in Waddinxveen (christelijk/reformatorisch) 
 
Leef! in Den Helder (christelijk) 
 
De Ark in Veenwouden (christelijk) 
 
ZorgSamen in Zetten (christelijk) 
 
De Rots in Putten (christelijk) 
 
Gezinshuis Pippi in Ermelo (christelijk/reformatorisch) 
 
 

Logeerhuizen 
 

De Meerwaarde in Waarde (reformatorisch) (aandachtsgebied: ADHD, ASS etc en/of 
verstandelijke beperking) 
 
De Duiventil in Voorthuizen (aandachtsgebied: ASS) 
 

https://gemeenteengezin.nl/download_file/view/309
https://www.gezinshuismanoah.nl/
https://www.buitengewoon-thuis.nl/
https://www.gezinshuisdebetuwe.nl/
https://www.huize-eunike.nl/
https://www.zorgmuiters.nl/dezee/
https://degrotegeer.nl/
https://www.zorgmuiters.nl/ruchuma/
https://www.zorgmuiters.nl/sulammith/
https://www.zorgmuiters.nl/koningskind/
https://www.zorgmuiters.nl/kwetternest/
https://www.zorgmuiters.nl/happy-home/
https://gemeenteengezin.nl/download_file/view/401
http://www.devlerken.nl/
https://driestroomhuisleef.nl/
https://www.driestroomhuisdeark.nl/gezinshuis-de-ark/
https://www.gezinshuiszorgsamen.nl/visie/
https://derotsputten.nl/
https://www.gezinshuispippi.nl/
https://www.oozo.nl/bedrijven/reimerswaal/waarde/waarde/871191/logeerhuis-de-meerwaarde
https://www.zorgadressen.nl/voorthuizen/duiventil
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De Welkamp in Elspeet (reformatorisch) (aandachtsgebied: ASS) 
 
Distinto in Barendrecht (christelijk) (aandachtsgebied: algemeen) 
 
De Boomgaard in Herwijnen 
 
Stichting op Doorreis, toekomstige logeerhuizen in Reeuwijk (m.n. voor jongeren met 
autisme) en Barneveld  
 
 

Begeleid wonen 
Als een jongere te maken heeft met persoonlijke problemen of een beperking, kunnen die 
verwachtingen soms moeilijk te realiseren zijn. Ouders stellen zich de vraag: wat kan mijn kind 
aan en wat is (nog) teveel gevraagd? Bij begeleid wonen wordt een jongere stapsgewijs op 
weg geholpen naar meer zelfstandigheid. 
 
Het Esveld in Barneveld (reformatorisch) (aandachtsgebied: ASS) 
 
EF5 in Veenendaal (christelijk) (aandachtsgebieden: ASS en NAH) 
 
Isoldestraat 8 in Gouda 
 
De Reling in Gouda (christelijk) (aandachtsgebied: algemeen) 
 
HadassahSorgh in Lunteren (reformatorisch) (aandachtsgebied: psychiatrische problematiek 
en ASS) 
 
https://stichtingdevluchtheuvel.nl/hulp-nodig/hulp-aan/kinderen-en-jeugd/gastopvang 
Kristalhuizen (langerdurende gastopvang) voor oudere jongeren van 18 – 23 jaar 
 
Met ingang van 1 mei 2021 wordt het opvangaanbod van Stichting Kristal overgedragen aan 
De Vluchtheuvel. Dit aanbod is bedoeld voor jongeren die vanwege psychosociale 
problematiek (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Deze jongeren hebben behoefte aan een 
stabiele plek waar ze in een ingewikkelde periode van hun leven kunnen uitgroeien tot 
zelfstandige en zelfverantwoordelijke (jong)volwassenen. Het Kristalhuis biedt 
woongelegenheid met enkele eigen voorzieningen (slaapkamer, badkamer, 
kookmogelijkheden). Je kunt terugvallen op begeleiding van professionals en op de ouders 
van het Kristalhuis. 
 
https://www.jongerenhuisederveen.nl/ 
 
Een (t)huis voor jongeren 
Stichting Jongerenhuis Ederveen [Wallenstein] wil voor kwetsbare jongvolwassenen een 
veilige woonplek realiseren in de vorm van een leefgemeenschap, waarbij zes tot acht 
jongeren onder één dak wonen met een beheerdersechtpaar. Elke jongere krijgt een eigen 
zit- / slaapkamer; de keuken en eet-/ woonkamer zijn gemeenschappelijk. 

https://www.welcura.nl/
https://www.stichtingdistinto.nl/
http://www.logeergezindeboomgaard.nl/
https://www.stichtingopdoorreis.nl/
http://www.stichtingesveld.nl/
http://www.ef5.nl/
https://gemeenteengezin.nl/download_file/view/402
https://www.dereling.nl/
https://www.hadassahsorgh.nl/
https://stichtingdevluchtheuvel.nl/hulp-nodig/hulp-aan/kinderen-en-jeugd/gastopvang
https://www.stichtingkristal.nl/
https://www.jongerenhuisederveen.nl/
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Tijdens het verblijf wordt de jongeren hulp geboden in het toegroeien naar zelfstandigheid 
zodat ze op hun eigen niveau een zelfstandige plaats in de maatschappij kunnen innemen. 
Het bestuur heeft Jan-Willem en Willemien Lemstra benoemd als beheerdersechtpaar. 
De bouw van het jongerenhuis is inmiddels in volle gang. Bouwbedrijf Van de Vliert uit 
Ederveen hoopt in het voorjaar 2022 het gebouw te kunnen opleveren, zodat het 
jongerenhuis enige tijd daarna van start kan gaan. 
 
 

Specifieke organisatie: Eleos 

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/begeleid-wonen/ 
 
Eleos – begeleid wonen 
 
Als het door je klachten thuis niet meer gaat, kun je bij Eleos begeleid wonen. Je komt dan 
een tijdje op een locatie van Eleos wonen. Je krijgt daar je eigen kamer en gaat samen met 
een begeleider aan de slag om je problemen hanteerbaar te maken. 
Het doel van begeleid wonen is dat je uiteindelijk weer helemaal zelfstandig kunt wonen. 
Daarbij gaan we samen op weg naar herstel. We helpen je bijvoorbeeld om je leefstijl te 
veranderen of om te leren omgaan met relaties. Ook kunnen we je helpen om je situatie 
rondom werk en financiën te verbeteren. 
 
https://www.eleos.nl/locaties/ 
 
 
Lutherhof (begeleid wonen) 
M.L. Kingweg 56 
9403 PW Assen 088-892 01 90 
e lutherhof@eleos.nl 
 
 
de Brug (begeleid wonen) 
Van Neslaan 9 
6712 CR Ede 088-892 01 52 
e debrug@eleos.nl 
 
 
Juventum (begeleid wonen) 
Van Neslaan 14 
6712 CN Edet 088-892 01 50 
e juventum@eleos.nl 
 
 
Siloam (begeleid wonen) 
Anjelierlaan 25 
6713 GE Ede 088-892 01 40 
e siloam@eleos.nl 
 

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/begeleid-wonen/
https://www.eleos.nl/locaties/
mailto:Lutherhof%20(begeleid%20wonen)M.L.%20Kingweg%2056%0B9403%20PW Assen 088-892%2001%2090%0Be lutherhof@eleos.nl
mailto:Lutherhof%20(begeleid%20wonen)M.L.%20Kingweg%2056%0B9403%20PW Assen 088-892%2001%2090%0Be lutherhof@eleos.nl
mailto:Lutherhof%20(begeleid%20wonen)M.L.%20Kingweg%2056%0B9403%20PW Assen 088-892%2001%2090%0Be lutherhof@eleos.nl
mailto:Lutherhof%20(begeleid%20wonen)M.L.%20Kingweg%2056%0B9403%20PW Assen 088-892%2001%2090%0Be lutherhof@eleos.nl
mailto:Lutherhof%20(begeleid%20wonen)M.L.%20Kingweg%2056%0B9403%20PW Assen 088-892%2001%2090%0Be lutherhof@eleos.nl
mailto:Lutherhof%20(begeleid%20wonen)M.L.%20Kingweg%2056%0B9403%20PW Assen 088-892%2001%2090%0Be lutherhof@eleos.nl
mailto:de%20Brug%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%209%0B6712%20CR Ede 088-892%2001%2052%0Be debrug@eleos.nl
mailto:de%20Brug%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%209%0B6712%20CR Ede 088-892%2001%2052%0Be debrug@eleos.nl
mailto:de%20Brug%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%209%0B6712%20CR Ede 088-892%2001%2052%0Be debrug@eleos.nl
mailto:de%20Brug%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%209%0B6712%20CR Ede 088-892%2001%2052%0Be debrug@eleos.nl
mailto:de%20Brug%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%209%0B6712%20CR Ede 088-892%2001%2052%0Be debrug@eleos.nl
mailto:de%20Brug%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%209%0B6712%20CR Ede 088-892%2001%2052%0Be debrug@eleos.nl
mailto:Juventum%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%2014%0B6712%20CN Edet 088-892%2001%2050%0Be juventum@eleos.nl
mailto:Juventum%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%2014%0B6712%20CN Edet 088-892%2001%2050%0Be juventum@eleos.nl
mailto:Juventum%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%2014%0B6712%20CN Edet 088-892%2001%2050%0Be juventum@eleos.nl
mailto:Juventum%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%2014%0B6712%20CN Edet 088-892%2001%2050%0Be juventum@eleos.nl
mailto:Juventum%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%2014%0B6712%20CN Edet 088-892%2001%2050%0Be juventum@eleos.nl
mailto:Juventum%20(begeleid%20wonen)Van%20Neslaan%2014%0B6712%20CN Edet 088-892%2001%2050%0Be juventum@eleos.nl
mailto:Siloam%20(begeleid%20wonen)Anjelierlaan%2025%0B6713%20GE Ede 088-892%2001%2040%0Be siloam@eleos.nl
mailto:Siloam%20(begeleid%20wonen)Anjelierlaan%2025%0B6713%20GE Ede 088-892%2001%2040%0Be siloam@eleos.nl
mailto:Siloam%20(begeleid%20wonen)Anjelierlaan%2025%0B6713%20GE Ede 088-892%2001%2040%0Be siloam@eleos.nl
mailto:Siloam%20(begeleid%20wonen)Anjelierlaan%2025%0B6713%20GE Ede 088-892%2001%2040%0Be siloam@eleos.nl
mailto:Siloam%20(begeleid%20wonen)Anjelierlaan%2025%0B6713%20GE Ede 088-892%2001%2040%0Be siloam@eleos.nl
mailto:Siloam%20(begeleid%20wonen)Anjelierlaan%2025%0B6713%20GE Ede 088-892%2001%2040%0Be siloam@eleos.nl
mailto:Regenboogh%20(begeleid%20wonen)van%20Asseltlaan%2020%0B3852%20BX Ermelo 088-892%2001%2030%0Be regenboogh@eleos.nl
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Regenboogh (begeleid wonen) 
van Asseltlaan 20 
3852 BX Ermelo 088-892 01 30 
e regenboogh@eleos.nl 
 
 
Transitus (begeleid wonen) 
Veenzoom 165 
2804 CE Gouda 088-892 02 40 
e transitus@eleos.nl 
 
 
 
de Sandeling (begeleid wonen) 
Geertruid Pijnsenhof 19 
3342 GN Hendrik-Ido-Ambacht 088-892 01 80 
e desandeling@eleos.nl 
 
 
de Koriander (begeleid wonen) 
Kattedoorn 48 
8265 MJ Kampen 088-892 01 60 
e dekoriander@eleos.nl 
 
 
 
Toevlucht Kapelle (begeleid wonen) 
Torteltuin 20 
4421 TE Kapelle 088-892 02 30 
e toevlucht@eleos.nl 
 
 
Espalier (begeleid wonen) 
Joh. Vermeerstraat 3 
4041 HK Kesterent 088 - 892 00 16 
e espalier@eleos.nl 
 
 
Toevlucht Middelburg (begeleid wonen) 
Gerbrandylaan 182 
4333 BM Middelburgt 088-892 02 35 
e toevlucht@eleos.nl 
 
 

Zorgboerderijen 
 

mailto:Regenboogh%20(begeleid%20wonen)van%20Asseltlaan%2020%0B3852%20BX Ermelo 088-892%2001%2030%0Be regenboogh@eleos.nl
mailto:Regenboogh%20(begeleid%20wonen)van%20Asseltlaan%2020%0B3852%20BX Ermelo 088-892%2001%2030%0Be regenboogh@eleos.nl
mailto:Regenboogh%20(begeleid%20wonen)van%20Asseltlaan%2020%0B3852%20BX Ermelo 088-892%2001%2030%0Be regenboogh@eleos.nl
mailto:Regenboogh%20(begeleid%20wonen)van%20Asseltlaan%2020%0B3852%20BX Ermelo 088-892%2001%2030%0Be regenboogh@eleos.nl
mailto:Regenboogh%20(begeleid%20wonen)van%20Asseltlaan%2020%0B3852%20BX Ermelo 088-892%2001%2030%0Be regenboogh@eleos.nl
mailto:Regenboogh%20(begeleid%20wonen)van%20Asseltlaan%2020%0B3852%20BX Ermelo 088-892%2001%2030%0Be regenboogh@eleos.nl
mailto:Transitus%20(begeleid%20wonen)Veenzoom%20165%0B2804%20CE Gouda 088-892%2002%2040%0Be transitus@eleos.nl
mailto:Transitus%20(begeleid%20wonen)Veenzoom%20165%0B2804%20CE Gouda 088-892%2002%2040%0Be transitus@eleos.nl
mailto:Transitus%20(begeleid%20wonen)Veenzoom%20165%0B2804%20CE Gouda 088-892%2002%2040%0Be transitus@eleos.nl
mailto:Transitus%20(begeleid%20wonen)Veenzoom%20165%0B2804%20CE Gouda 088-892%2002%2040%0Be transitus@eleos.nl
mailto:Transitus%20(begeleid%20wonen)Veenzoom%20165%0B2804%20CE Gouda 088-892%2002%2040%0Be transitus@eleos.nl
mailto:Transitus%20(begeleid%20wonen)Veenzoom%20165%0B2804%20CE Gouda 088-892%2002%2040%0Be transitus@eleos.nl
https://www.eleos.nl/locaties/gouda/
https://www.eleos.nl/locaties/gouda/
mailto:de%20Sandeling%20(begeleid%20wonen)Geertruid%20Pijnsenhof%2019%0B3342%20GN Hendrik-Ido-Ambacht 088-892%2001%2080%0Be desandeling@eleos.nl
mailto:de%20Sandeling%20(begeleid%20wonen)Geertruid%20Pijnsenhof%2019%0B3342%20GN Hendrik-Ido-Ambacht 088-892%2001%2080%0Be desandeling@eleos.nl
mailto:de%20Sandeling%20(begeleid%20wonen)Geertruid%20Pijnsenhof%2019%0B3342%20GN Hendrik-Ido-Ambacht 088-892%2001%2080%0Be desandeling@eleos.nl
mailto:de%20Sandeling%20(begeleid%20wonen)Geertruid%20Pijnsenhof%2019%0B3342%20GN Hendrik-Ido-Ambacht 088-892%2001%2080%0Be desandeling@eleos.nl
mailto:de%20Sandeling%20(begeleid%20wonen)Geertruid%20Pijnsenhof%2019%0B3342%20GN Hendrik-Ido-Ambacht 088-892%2001%2080%0Be desandeling@eleos.nl
mailto:de%20Sandeling%20(begeleid%20wonen)Geertruid%20Pijnsenhof%2019%0B3342%20GN Hendrik-Ido-Ambacht 088-892%2001%2080%0Be desandeling@eleos.nl
mailto:de%20Koriander%20(begeleid%20wonen)Kattedoorn%2048%0B8265%20MJ Kampen 088-892%2001%2060%0Be dekoriander@eleos.nl
mailto:de%20Koriander%20(begeleid%20wonen)Kattedoorn%2048%0B8265%20MJ Kampen 088-892%2001%2060%0Be dekoriander@eleos.nl
mailto:de%20Koriander%20(begeleid%20wonen)Kattedoorn%2048%0B8265%20MJ Kampen 088-892%2001%2060%0Be dekoriander@eleos.nl
mailto:de%20Koriander%20(begeleid%20wonen)Kattedoorn%2048%0B8265%20MJ Kampen 088-892%2001%2060%0Be dekoriander@eleos.nl
mailto:de%20Koriander%20(begeleid%20wonen)Kattedoorn%2048%0B8265%20MJ Kampen 088-892%2001%2060%0Be dekoriander@eleos.nl
mailto:de%20Koriander%20(begeleid%20wonen)Kattedoorn%2048%0B8265%20MJ Kampen 088-892%2001%2060%0Be dekoriander@eleos.nl
https://www.eleos.nl/locaties/kampen/
https://www.eleos.nl/locaties/kampen/
mailto:Toevlucht%20Kapelle%20(begeleid%20wonen)Torteltuin%2020%0B4421%20TE Kapelle 088-892%2002%2030%0Be toevlucht@eleos.nl
mailto:Toevlucht%20Kapelle%20(begeleid%20wonen)Torteltuin%2020%0B4421%20TE Kapelle 088-892%2002%2030%0Be toevlucht@eleos.nl
mailto:Toevlucht%20Kapelle%20(begeleid%20wonen)Torteltuin%2020%0B4421%20TE Kapelle 088-892%2002%2030%0Be toevlucht@eleos.nl
mailto:Toevlucht%20Kapelle%20(begeleid%20wonen)Torteltuin%2020%0B4421%20TE Kapelle 088-892%2002%2030%0Be toevlucht@eleos.nl
mailto:Toevlucht%20Kapelle%20(begeleid%20wonen)Torteltuin%2020%0B4421%20TE Kapelle 088-892%2002%2030%0Be toevlucht@eleos.nl
mailto:Toevlucht%20Kapelle%20(begeleid%20wonen)Torteltuin%2020%0B4421%20TE Kapelle 088-892%2002%2030%0Be toevlucht@eleos.nl
mailto:Espalier%20(begeleid%20wonen)Joh.%20Vermeerstraat%203%0B4041%20HK Kesterent 088%20-%20892%2000%2016%0Be espalier@eleos.nl
mailto:Espalier%20(begeleid%20wonen)Joh.%20Vermeerstraat%203%0B4041%20HK Kesterent 088%20-%20892%2000%2016%0Be espalier@eleos.nl
mailto:Espalier%20(begeleid%20wonen)Joh.%20Vermeerstraat%203%0B4041%20HK Kesterent 088%20-%20892%2000%2016%0Be espalier@eleos.nl
mailto:Espalier%20(begeleid%20wonen)Joh.%20Vermeerstraat%203%0B4041%20HK Kesterent 088%20-%20892%2000%2016%0Be espalier@eleos.nl
mailto:Espalier%20(begeleid%20wonen)Joh.%20Vermeerstraat%203%0B4041%20HK Kesterent 088%20-%20892%2000%2016%0Be espalier@eleos.nl
mailto:Espalier%20(begeleid%20wonen)Joh.%20Vermeerstraat%203%0B4041%20HK Kesterent 088%20-%20892%2000%2016%0Be espalier@eleos.nl
mailto:Toevlucht%20Middelburg%20(begeleid%20wonen)Gerbrandylaan%20182%0B4333%20BM Middelburgt 088-892%2002%2035%0Be toevlucht@eleos.nl
mailto:Toevlucht%20Middelburg%20(begeleid%20wonen)Gerbrandylaan%20182%0B4333%20BM Middelburgt 088-892%2002%2035%0Be toevlucht@eleos.nl
mailto:Toevlucht%20Middelburg%20(begeleid%20wonen)Gerbrandylaan%20182%0B4333%20BM Middelburgt 088-892%2002%2035%0Be toevlucht@eleos.nl
mailto:Toevlucht%20Middelburg%20(begeleid%20wonen)Gerbrandylaan%20182%0B4333%20BM Middelburgt 088-892%2002%2035%0Be toevlucht@eleos.nl
mailto:Toevlucht%20Middelburg%20(begeleid%20wonen)Gerbrandylaan%20182%0B4333%20BM Middelburgt 088-892%2002%2035%0Be toevlucht@eleos.nl
mailto:Toevlucht%20Middelburg%20(begeleid%20wonen)Gerbrandylaan%20182%0B4333%20BM Middelburgt 088-892%2002%2035%0Be toevlucht@eleos.nl
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Jongeren met beperkingen 

Stichting Zorgboerderij De Borkeld 
(Post)adres: Banisweg 19a, 7462 HWRijssen 
Bezoekadres: Borkeld 1a 
7462 PD Rijssen 
Telefoon:0548-701581 
E-mail: info@zorgboerderijdeborkeld.nl 
Website: www.zorgboerderijdeborkeld.nl 
Contactpersoon: Irma van Rossum of Bartine Dannenberg (intake) 0548-701581 
 
Doelgroep 
Zorg wordt geboden in de vorm van dagbesteding voor volwassenenen kinderen. Stichting 
Zorgboerderij de Borkeld wil die zorg op een principiële en professionele wijze verlenen door 
het aanbieden van opvang en passende activiteiten aan de deelnemer met zijn of haar 
lichamelijke, verstandelijke en/of leeftijdgebonden beperking. 
 
 
Zorgboerderij Buyskêrke 
Boudewijnskerke 54 
374SB Zoutelande 
Telefoon:06 49408050 
E-mail: info@buyskerke.nl 
Website: www.buyskerke.nl 
Contactpersoon: M. Verhage-Nijsse 
 
Doel 
Mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding bieden, waar men mag (samen)werken 
op eigen niveau. 
 
Doelgroep 
De doelgroep betreft kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen met autisme, AD(H)D, PDD-NOS, 
het Syndroom van Down etc. Ook mensen met o.a. een verstandelijke beperking of 
psychiatrische problemen zijn welkom. 
 
Reformatorische Zorgboerderij ‘de 3 margen’ 
(Post)adres: Schoonenburgweg 9,  
2957 LB Nieuw-Lekkerland 
Telefoon:0184-683390  
E-mail: info@de3margen.nl 
Website: www.de3margen.nl 
Contactpersoon: Suzan Meerkerk-Horst 
 
De zorgboerderij biedt structuur, ruimte, duidelijkheid en compassie voor de deelnemers 
zodat zij zich op hun gemak voelen en zich kunnen ontwikkelen op verschillende gebie-den. 
De deelnemers leren om zelfstandig activiteiten uit te voeren die hun zelfredzaamheid 
vergroten en leren sociale vaardigheden. Tenslotte draagt een verblijf op de zorgboerderij bij 
aan het vergroten van de draagkracht van de ouders en/of verzorgers van de deelnemer.  

mailto:info@zorgboerderijdeborkeld.nl
http://www.zorgboerderijdeborkeld.nl/
mailto:info@buyskerke.nl
http://www.buyskerke.nl/
mailto:info@de3margen.nl
http://www.de3margen.nl/
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Doelgroep 
Jong volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar met: 
•een autismespectrumstoornis;  
•gedragsproblemen; 
•verstandelijke beperking; 
•en/of andere beperkingen of stoornissen. 
 
 
Zorgboerderij Eben-Haëzer,  
Fam. A.J. Meerkerk 
Schoonenburgweg 13 
2957 LB Nieuw-Lekkerland 
Telefoon:0184-681523 
E-mail: aj.meerkerk@zbeh.nl  
Website: www.zbeh.nl 
Contactpersoon: A.J. Meerkerk 
 
Zorgboerderij Eben-Haëzer is een Reformatorische zorgboerderij die als doel heeft het bieden 
van dagbesteding, buitenschoolse opvang en verblijf van 1t/m 5 dagen per week aan 
personen met een verstandelijke, sociale of lichamelijke beperking.  
 
Doelgroep 
Verstandelijke en/of lichamelijke beperking, Syndroom van Down, NAH (niet aangeboren 
hersenletsel), Autistisch Spectrum, Jeugdigen, Leerlingen van speciaal onderwijs, 
Gedragsproblematiek. 
 
 
De Ganzenhoeve 
Ganzenweg 9  
4041 AX Kesteren  
Bezoekadres: Ganzenweg 9, 4041 AX Kesteren 
Telefoon:0488-481323 / 06-23846703 
E-mail:deganzenhoeve@kliksafe.nl  
Website: www.zorgboerderij-deganzenhoeve.nl 
Contactpersoon: Hanneke Berends 
 
Doelgroep 
-Voor kinderen met een hulpvraag op sociaal/emotioneel gebied (autisme) 
-Na een burn-out, weer wennen aan een ritme 
-Na een opname in een GGZ instelling, groeien in zelfvertrouwen 
-Bij het ouder worden, zo lang mogelijk meedoen in het gewone leven. 
 
 
Zorg-woonboerderij De Poedelick 
Adres: Oude Apeldoornseweg 15 
7361 EH Beekbergen 

mailto:aj.meerkerk@zbeh.nl
http://www.zbeh.nl/
http://www.zorgboerderij-deganzenhoeve.nl/
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Telefoon:055-5064896 
E-mail: teuni@depoedelick.nlWebsite: www.depoedelick.nl 
Contactpersoon: T. Jochems-Lagemaat 
 
 
Doel 
De Poedelick is een christelijke Zorg-woonboerderij gelegen in het buitengebied tussen 
Beekbergen en Apeldoorn-Zuid. De ruimtelijke locatie, gelegen tussen de weilanden en nabij 
het bos zorgen voor een plek waar je tot rust kan komen. Ook onze (moes-)tuin, onze dieren 
en de natuurlijke omgeving dragen daar aan bij. Wij werken met een klein, hecht en 
gekwalificeerd team. Het bieden van een agogisch klimaat, zorg opmaat door middel van 
professionele begeleiding en demogelijkheid om te groeien, staan bij ons hoog in het vaandel. 
 
Doelgroep 
In onze woongroep kunnen (jong)volwassenen vanaf 18 jaar instromen. Er wonen op De 
Poedelick mensen met uiteenlopende zorgvragen. Per aanmelding kijken wij met jou of wij de 
nodige zorg kunnen bieden. Een dag meelopen behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast 
bieden we dagbesteding op maandag, woensdag en vrijdag aan (dementerende) volwassenen 
en ouderen. 
 
 
Zorgboerderij Schoonhoven 
(Post)adres: Dijkgraaf 44, 
6721 NL Bennekom 
Bezoekadres: Dijkgraaf 44, Bennekom 
Telefoon:0318-420145 
E-mail: dacschoonhoven@kliksafe.nl 
Website: www.dacschoonhoven.nl 
Contactpersoon: dhr.A.C. Geerts 
 
Doel 
Bieden van zinvolle dagbesteding/(groeps)opvang voor mensen met psychische, 
verstandelijke en/of psychiatrische problematiek. 
 
Doelgroep 
Zie ‘doel’. Zowel voor volwassenen als kinderen. Ook bieden wij stageplekken aan leerlingen 
van het Van LodensteinCollege in Ede. 

 
Jongeren met autisme 

Zorgboerderij Groot Kootwijk 
(Post)adres: van Amerongenweg 9,  
3771 LM Barneveld 
Telefoon:0342-422432 
E-mail: info@grootkootwijk.nl 
Website: www.grootkootwijk.nl 
Contactpersoon: Corrie Brandsen 
 

http://www.depoedelick.nl/
mailto:dacschoonhoven@kliksafe.nl
http://www.dacschoonhoven.nl/
mailto:info@grootkootwijk.nl
http://www.grootkootwijk.nl/
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Doel 
Het bieden van begeleiding en logeeropvang, om mantelzorg te ondersteunen en te ontlasten 
en psychische, praktische en/of sociale vaardigheden te ontwikkelen. Dit gebeurt op een 
agrarisch bedrijf met melkvee en vleesvarkens.  
 
Doelgroep 
-Kinderen met een verstandelijke beperking, autisme, ADHD en (andere) gedragsproblemen.  
-Volwassenen met autisme of een verstandelijke beperking (bijvoorbeeld Syndroom van 
Down). 
-Ouderen met bijvoorbeeld dementie, (niet-aangeboren) hersenletsel of andere 
problematiek. 

 
 


