
logeeropvang voor kinderen en jongeren 
met een beperking of gedragsproblemen

en gevonden?

LogeeRgezin gezoCHT!



LOGEEROPVANG 
GEZOCHT!
Handjehelpen zoekt vrijwilligers in de regio 
Utrecht, waar kinderen met een beperking of 
gedragsproblemen af en toe een nacht of een 
weekend kunnen logeren. Wie zelf een dergelijk 
logeeradres zoekt, kan zich ook aanmelden bij 
Handjehelpen.

Fijn voor kind en ouders
Het uit logeren gaan is voor kinderen met 
een beperking of gedragsproblemen minder 
vanzelfsprekend dan voor anderen. Juist voor hen 
is een nachtje weg daardoor een spannend uitje. 
Bij een logeergezin vindt het kind gezelligheid, 
een andere omgeving en een beetje speciale 
aandacht. De logeerpartij geeft de ouders van 
het kind wat extra tijd voor zichzelf of voor de 
andere kinderen uit het gezin. Soms is dat voor 
hen net het steuntje in de rug, waardoor zij de 
andere dagen er weer volledig tegenaan kunnen. 

Het moet klikken!
Het contact tussen logé en logeergezin 
moet voor allebei een prettige belevenis zijn. 
Handjehelpen besteedt daarom tijd en aandacht 
aan de kennismaking met de logé, de ouders en 
het gastgezin. De wensen en mogelijkheden van 
beide kanten worden besproken. Als het klikt 
tussen logé, ouders en logeergezin, dan wordt 
het contact rustig opgebouwd. Vervolgens maken 
ouders en logeerouders samen afspraken over hoe 
lang en hoe vaak er gelogeerd kan gaan worden.

Iedereen kan zich aanmelden
Om gebruik te kunnen maken van logeeropvang is 

voor het kind geen indicatie of verwijzing 
nodig. Logeergezinnen zijn geen vervanging 
voor professionele hulpverlening, maar een 
aanvulling erop - vergelijkbaar met hulp van 
familie of vrienden. Iedereen kan zich aanmelden 
voor logeeropvang, jong en oud, gezinnen en 
alleenstaanden. De intentie moet zijn om voor 
een langere periode een kind een veilige en 
betrouwbare logeerplek aan te bieden. Van de 
logeergezinnen wordt een Verklaring omtrent 
gedrag (VOG) gevraagd.

Handjehelpen: gewoon doen!
Handjehelpen zorgt voor een passende koppeling 
tussen mensen met een beperking en vrijwilligers, 
die hun maatschappelijke betrokkenheid willen 
omzetten in daden. Sinds de oprichting in 1979 
door ouders met een hulpvraag is Handjehelpen 
uitgegroeid tot een professionele organisatie met 
18 medewerkers. In 2013 werd door meer dan 
1200 vrijwilligers en stagiaires ruim 105.000 uur 
hulp geboden in de regio Utrecht. 

Meer info? Kijk op www.handjehelpen.nl bij 'hulp bieden' of 'hulp nodig'.
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