De Vluchtheuvel

Aanmelding
Als je in een Kristalhuis zou willen wonen, kun je via de website en/of via het
secretariaat van De Vluchtheuvel contact
opnemen met één van de coördinatoren. Samen met jou, de coördinator
en betrokken hulpververlener(s) wordt
in een intakegesprek gekeken of je in
aanmerking komt voor een plaats in een
Kristalhuis. De coördinator adviseert of
gastopvang helpend en passend is en
zal op zoek gaan naar een Kristalhuis.
Als er een Kristalhuis gevonden is, volgt
een kennismakingsgesprek tussen jou,
het Kristalgezin, de hulpverlener en de
coördinator. Is de kennismaking positief
verlopen, dan worden in een plaatsingsgesprek verdere afspraken gemaakt en
het contract getekend. Tijdens het verblijf is de coördinator het aanspreekpunt
voor alle betrokkenen.

Psychosociale hulp naar Bijbelse maatstaf

“Ik ben zo blij dat jullie
mij het gevoel geven
dat ik er toe doe!”

Kosten
Op de website vind je de actuele
tarieven. Mochten de kosten voor
je een bezwaar vormen, bespreek
dan de mogelijkheden met de
coördinator.

Jantine (19) verblijft tijdelijk
in een Kristalhuis

Contact
Ga voor meer informatie naar
www.stichtingdevluchtheuvel.nl/
gastopvang of bel met De Vluchtheuvel.

Gastopvang

Gesprekslocaties in Hoevelaken, Dordrecht, Woerden, Zwolle, Kampen,
Rijssen-Holten, Neder-Betuwe, Goeree-Overflakkee en Goes
tel.: (0384) 48 99 90 • KVK: 41178746 te Utrecht
Bank: NL14 INGB 0003 9563 98 t.n.v. De Vluchtheuvel (BIC: INGBNL2A) te Woerden
e-mail: info@stichtingdevluchtheuvel.nl

kantooruren op werkdagen: (0384) 48 99 90 of ga naar
www.stichtingdevluchtheuvel.nl/hulp-nodig.

www.stichtingdevluchtheuvel.nl
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Het vragen van hulp of advies kan telefonisch tijdens

18 TOT 23JARIGEN

Een Kristalhuis
in het kort:
• Je bent een jongere die niet
langer thuis kan wonen en
nog begeleiding nodig hebt
bij zelfstandig wonen.
• Je volgt overdag een opleiding of bent aan het werk.
• Een hulpverlener die bij de
situatie betrokken is ondersteunt de aanvraag voor
verblijf in een Kristalhuis.
• In het Kristalhuis werk je
samen met je hulpverlener
aan je persoonlijk proces
naar zelfstandigheid.
• De plaatsing duurt zes
maanden tot maximaal
twee jaar.

Verblijf in een Kristalhuis
Een Kristalhuis is bedoeld voor jongeren
die niet thuis kunnen wonen, maar ook
(nog) niet zelfstandig kunnen wonen. In
een Kristalhuis heeft elke jongere een
eigen slaapkamer, en bij voorkeur eigen badkamer en kookgelegenheid. De
jongere kan voor een luisterend oor en
steunend contact terecht bij de ouder(s)
van het huis en er is begeleiding van
professionals. Een jongere woont voor
een periode van zes maanden tot maximaal twee jaar in een Kristalhuis. Samen
met hulpverlening wordt gewerkt aan de

doelen voor zelfstandigheid. Een voorwaarde om in een kristalhuis te wonen
is dat de jongere een hulpverlener heeft
die het proces begeleidt. Het verblijf
wordt elke drie maanden geëvalueerd
met de jongere, gastouder(s) en hulpverlener onder leiding van de coördinator.
Het is de bedoeling dat de jongere na de
periode in het Kristalhuis in staat is op
zichzelf te wonen.
De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde gemeente. De Kristalhuisouder(s) zijn mensen uit verschillende
reformatorische kerken.

• Van jou of je ouders wordt
een eigen bijdrage gevraagd voor het verblijf in
een Kristalhuis.

