Over Het Vergeten Kind
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar helaas
geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout.
Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn
gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na.
Het maakt onzeker, bang en boos.
We strijden voor een veilig en liefdevol thuis voor kwetsbare kinderen in Nederland. Als dat in het eigen gezin
niet kan, is dat enorm ingrijpend in een kinderleven. Opgroeien op een andere fijne plek waar het belang van het
kind voorop staat en waar het mag blijven wonen is dan cruciaal. Alleen zo krijgt het kind de kans veilig op te
groeien, zich goed te ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de maatschappij.
Over De Hoenderloo groep
De Hoenderloo Groep, is er voor jongeren met complexe (gedrags) problematiek die zijn aangewezen op een
specialistische behandeling. De professionele hulpverleners richten zich op de ondersteuning, begeleiding en
behandeling van kwetsbare jongeren. Het doel is om de jongeren positief en zelfstandiger in het leven te laten
staan.
De Hoenderloo Groep biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van 24
uurszorg en onderwijs aan jaarlijks circa 350 jongeren, verdeeld over 22 leefgroepen, onderverdeeld in
verschillende leeftijdscategorieën van 8-18 jaar.
Het Meeting Point op De Hoenderloo Groep is een soort van soos, waar de jongeren samen komen om
activiteiten te ondernemen. Hier is de hele dag bedrijvigheid van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Er zijn
verschillende thema-clubjes waar de jongeren zich na schooltijd bij kunnen aansluiten, zoals educatie &
participatie, cultuur & creatief, sport & beweging, dieren & verzorging en training. Er is ook een studio waar de
jongeren zelf alles opnemen, monteren etc. voor Hoenderloo TV: Al deze activiteiten vinden plaats in dit
gebouw en ook veelal in 1 gezamenlijke ruimte. Dat is al druk. De ruimte wordt ook gebruikt als "kantine" voor de
20-25 jongeren (aantal 20-25) die niet op school kunnen lunchen.
Wat gaan we doen?
De 350 jongeren van De Hoenderloo Groep maken dagelijks intensief gebruik van het Meeting Point. De ruimte
is toe aan een opknapbeurt en daarnaast niet optimaal ingericht voor alle diverse gebruiksdoeleinden..
Het concept chill inn moet de jongeren een gevoel van ontspanning geven, een ruimte waarin zij kunnen
relaxen, alleen of samen met andere jongeren. Een ruimte die uitnodigt om samen activiteiten te ondernemen,
die ook al aangeboden worden de hele week door. De chill inn kan hen een gevoel van veiligheid bieden, waar
de jongeren weer even zichzelf kunnen en mogen zijn. We willen er een multifunctionele chill in van maken,
met;
●
●
●
●

Een strak keukenblok met een bar, waar tussen de middag met jongeren aan geluncht kan worden en in de
avond de jongeren een drankje kunnen bestellen.
Mooie grote eettafels waaraan geluncht kan worden, maar ook de diverse clubjes gebruik van kunnen
maken, zoals het knutselen.
Wat lekker lounge zitjes die knus en gezelligheid doen uitstralen en die ook multifunctioneel te gebruiken
zijn.
Alles voorzien van een likje verf en de elementen van de chill in hierin toepassen. Stoere, robuuste
meubelen en zachte kleuren, zodat alles meer een geheel gaat worden.

Kosten & planning
De start van het project is eind Q4 2018. De totale kosten zijn begroot op € 80.000.

