
Voor kinderen met een indicatie ASS, zoals ADHD,

PDD-NOS en/of Asperger

Weekendbegeleiding in het kort

Er zijn kinderen die, om wat voor reden dan ook, de

wereld anders ervaren dan in onze maatschappij

gebruikelijk is.

Daardoor moeten ze, samen met hun ouders en

omgeving, extra inspanning  leveren om met

vreugde en plezier te leven.

Wij willen hierbij graag helpen.

Wat wij aanbieden

Voor kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep ± 8 -

16 jaar met als diagnose een stoornis in het autis-

tisch spectrum, bieden wij begeleiding aan, veelal

inclusief kort verblijf, tijdens weekenden en vakanties.

Anders gezegd: een tweede thuis op een veilige,

warme plek met alle aandacht voor het kind.

Waarom we dat willen

Het is zowel voor de kinderen als voor de ouders een

extra belasting dat een kind anders op de wereld

reageert dan ‘normaal’ wordt gevonden. Uit eigen

ervaring weten we hoe zwaar dat kan zijn.

De stap om hulp te zoeken of even tijd voor je zelf te

nemen kan eveneens zwaar zijn, terwijl je die tijd om

weer op te laden als ouders (en gezin) echt nodig

hebt. 

Wij zijn er van overtuigd dat het hele gezin er wel bij

vaart wanneer de ouders weer even op adem kunnen

komen.

Daarbij willen wij meer bieden dan een leuk week-

endje logeren!



Onze visie

Wij ondersteunen deze kinderen en jongeren doelge-

richt en van harte. We stimuleren hen om hun

unieke mogelijkheden te ontdekken, zodat ze zichzelf

kunnen accepteren en waarderen in wie ze zijn.

We maken hierbij o.a. gebruik van het positieve ef-

fect van de natuur.

Wanneer je vooral oog hebt voor de mens met zijn of

haar unieke mogelijkheden, in plaats van de aan-

dacht te richten op de beperking of handicap, kun je

tot totaal andere oplossingen komen dan het nood-

gedwongen standaard aanbod van bestaande

grootschalige voorzieningen.

Voorop staat dat het kind bij ons een warme, veilige

plek vindt, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijk-

heden en de interesses van het kind.

De volgende stap is het stimuleren van kwaliteiten,

vaardigheden en kennis om zo de eigen kracht van

het kind te ontwikkelen en het deze te laten benutten

(empowerment). Dit alles uiteraard vanuit een holisti-

sche benadering..

Hoe we dat in de praktijk brengen

We hebben huisvesting in de natuur gerealiseerd

waarbij de kinderen / jongeren in een groep komen

van maximaal vijf, meestal vier. Elke groep heeft ons

als vaste begeleiders, waarbij wij als gastouders ac-

tief zijn.

Naast de nodige vaste structuur kan ieder weekend

anders zijn, omdat de kinderen inspraak hebben in

wat we gaan doen.

Daarbij houden we rekening met de informatie die

we uit eigen observatie en tijdens het intakegesprek

hebben gekregen. We blijven in voortdurend gesprek

met de ouders, o.a. door een verslagje na ieder

weekend, per telefoon of per e-mail.

De begeleiding houdt in dat we, gericht op het kind,

bezigheden aanbieden van introspectief tot expres-

sief, van individuele tot groepsactiviteiten.



Naast buiten zijn in de natuur (bijv. een speurtocht in

het bos, schelpen zoeken aan zee) is er volop tijd en

ruimte om o.a. spelletjes te doen, te knutselen, om

muziek, een hoorspel of uitstapjes te maken.

Deze bezigheden zijn overigens geen doel op zich,

maar een middel om via evaluatie zelfkennis en

zelfredzaamheid te stimuleren.

Wunjo Weekend-begeleiding, thuis in

Deurze!

Op het Drents Plateau, tussen Assen en Rolde, ligt

het beekdal van het Deurzer Diep, een onderdeel van

de Drentse Aa.

In het dorpje Deurze hebben we onze droom waar

kunnen maken.

Het is er rustig en voelt heel anders dan de stad. We

hebben een weids uitzicht op het lagergelegen

beekdal.

Rondom ligt een grote tuin, met terras, vuurplaats,

schommels, sportveldje, vijver en moestuin plus

ruimte genoeg om hutten te bouwen en vrij te

spelen.

Er is ruimte in overvloed, toch willen we  hier met

maximaal vier kinderen / jongeren verblijven.

We doen deze begeleiding met ons tweeën, geven

dus begeleiding van 1 op 2. In de praktijk zal er

echter volop gelegenheid zijn voor 1 op 1 begelei-

ding, als daar aanleiding toe is.

Een weekend loopt van vrijdag 19:00 uur tot zondag

19:00 uur.

Het tarief daarvoor bedraagt • 451,- per kind (2011,

kort verblijf en begeleiding).

Halen en brengen tegen vergoeding (uurtarief

begeleiding) is bespreekbaar.

Ook counseling van de ouders is mogelijk, eventueel

per e-mail.



Wie betaalt dat

Onze tarieven zijn gebaseerd op de normbedragen

van de AWBZ zoals gehanteerd in de tarievenlijst van

het Persoonsgebonden Budget.

Indien nodig kunnen we ook adviseren bij de aan-

vraag van een PGB (indicatie AWBZ).

Behalve via PGB is ook begeleiding en kort verblijf

mogelijk via Zorg in Natura (ZIN) en uiteraard via de

eigen portemonnee. Bij een particuliere plaatsing is

indicatiestelling niet nodig.

Wie zijn wij

Anke Bus, ouder, ex-teamleider zakelijke dienstverle-

ning, communicatiedeskundige, ex-bestuurslid

Christelijke basisschool en ervaringsdeskundige als

ouder en co-therapeut met betrekking tot  PDD-

NOS en syndroom van Asperger.

Peter van der Burg, ouder, ex-teamleider audiovisu-

ele dienst van een landelijk instituut voor meervoudig

gehandicapte jongeren met leerstoornissen, media-

deskundige, ex-Vrije School bestuurslid, met een

brede scholing in healingstechnieken o.a. Reiki.

Wunjo!

Wunjo betekent in de oude rune-taal organische

groei en vooral Vreugde!

  Meer informatie?

zie www.wunjo.nl

mail wunjomail@zonnet.nl

of bel 0592  24 21 29

Deurze 20

9457 TB  Deurze

K.v.K 02085672


