De Vluchtheuvel
Psychosociale hulp naar Bijbelse maatstaf

We hebben zoveel gekregen als gezin, we willen graag delen van
het goede dat wij ontvangen hebben. Daarom hebben we besloten
om gastgezin te worden. Mooi dat andere ouders zo even op adem
kunnen komen en voor hun gezin of kind kunnen blijven zorgen.”

Wilt u meer informatie of wilt u zich
direct opgeven als gastgezin? Neem
contact op met de gastopvangcoördinator in uw regio. U vindt deze gegevens
op www.stichtingdevluchtheuvel.nl/
gastopvang. Of neem contact op met
De Vluchtheuvel.

Chris en Jannet,
gastouders

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

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

Gesprekslocaties in Hoevelaken, Dordrecht, Woerden, Zwolle, Kampen,
Rijssen-Holten, Neder-Betuwe, Goeree-Overflakkee en Goes

Gastgezinnen gezocht

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

voor opvang van kinderen, jongeren en volwassenen

Deeltijd

Soms is het nodig dat een kind, jongere of volwassene een poosje afstand neemt
van de thuissituatie door ergens anders te verblijven. Bijvoorbeeld omdat het
thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar jeugdhulp nodig is. Ook andere omstandigheden kunnen een reden zijn om als kind, jongere of volwassene tijdelijk in
een ander gezin te verblijven.
In veel kerkelijke gemeenten komt het
al voor dat gezinnen tijdelijk iemand onderdak bieden. De Vluchtheuvel heeft in
opdracht van het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) van
de Gereformeerde Gemeenten en van de
Generale Diaconale Commissie (GDC) van
de Hersteld Hervormde Kerk een landelijk dekkend netwerk van gastgezinnen
opgezet, zodat er bijna voor elk kind, elke
jongere of elke volwassene een passende
plek is. Hoe meer gastgezinnen, hoe meer
mensen wij deze hulp kunnen bieden. Zet
u uw hart, uw huis, uw gezin open voor de
opvang van iemand in nood?

jongere of een volwassene. Behalve een
stabiele echtpaarrelatie en een veilig opvoedklimaat, is het wenselijk dat er een
eigen (slaap)kamer beschikbaar is voor
een gast. Van het gastgezin verwachten
we dat ze kerkelijk betrokken zijn en dat
waarden en normen overeenkomstig
Gods Woord een plaats hebben. Er zijn
geen speciale (opleidings)eisen, maar
kennis van psychosociale problemen is
een pré. De gastouder(s) vullen een uitgebreide vragenlijst in en daarna zal de
gastopvangcoördinator een kennismakings- en screeningsgesprek voeren bij
de gastouder(s) thuis.

De Vluchtheuvel zoekt ‘gewone’, echtparen, gezinnen of alleenstaanden die
openstaan voor de opvang van een kind,

Gastopvang is er in verschillende vormen:
deeltijdopvang, voltijdopvang of opvang
in een Kristalhuis.

Bij deeltijdopvang verblijft een gast voor
een gedeelte van de week (een dagdeel tot
een aantal dagen per week) het weekend
of een deel van de vakanties in het gastgezin. In een gesprek tussen de gast, het
gastgezin, de coördinator en de betrokken hulpverlener worden de wensen en
mogelijkheden besproken en vastgelegd
in een contract. Dan volgt er een proefperiode. Als de ouders, het gastgezin en
de gast akkoord gaan, wordt het contract
definitief voor de periode van een half jaar.
Vervolgens wordt de plaatsing halfjaarlijks
geëvalueerd en kan in overleg met alle
betrokkenen telkens voor een periode van
een half jaar of een jaar verlengd worden.

Voltijd
Bij gastopvang in voltijd verblijft de gast
een aaneengesloten periode van maximaal
zes weken in het gastgezin. In goed overleg
met de gast, het gastgezin, de coördinator
en de betrokken hulpverlener kan deze
periode eenmalig verlengd worden.
Na de periode in het gastgezin gaat het
kind, de jongere of volwassene weer terug
naar huis of er wordt een andere vorm van
(jeugd)hulp of (pleeg)zorg ingezet.

Kristalhuis
Jongeren tussen de 18 en 23 jaar kunnen
kiezen voor het wonen in een Kristalhuis.
Deze vorm van gastopvang is gericht op
zelfstandig leren wonen. Een jongere verblijft minimaal zes maanden tot maximaal
twee jaar in een Kristalhuis. Elke jongere
in een Kristalhuis heeft een hulpverlener.
Driemaandelijks is er een evaluatie met de
jongere, de Kristalhuisouders, de hulpverlener en de gastopvangcoördinator.

Om Kristalhuisouder te worden, is er voldoende ruimte nodig in huis: de jongere
heeft er een eigen zit/slaapkamer. Ook
heeft het de voorkeur dat er kookgelegenheid en toilet/badkamer voor hem of haar
beschikbaar is. Het Kristalhuis is een stabiele plek waar jongeren kunnen uitgroeien
tot zelfstandige volwassenen.

“Tijdens de plaatsing was de coördinator van de gastopvang voor
ons beschikbaar als het nodig
was. Vooraf zijn, in gesprek met
onze gast en zijn ouders, door de
coördinator duidelijke afspraken
gemaakt en vastgelegd, zodat er
helderheid was over de duur van
de plaatsing en de verwachtingen
over en weer. Dat vonden we erg
prettig.”
Chris en Jannet, gastouders

De Vluchtheuvel biedt gastgezinnen de nodige ondersteuning tijdens een plaatsing.
De coördinator plant de gesprekken, stemt
alles met de betrokkenen af en zorgt voor
het opstellen van een plaatsingscontract.
De coördinator is het aanspreekpunt voor
en een tussenpersoon tussen de gast, de
ouders, de gastouders en de hulpverlener.
Een gastgezin ontvangt een dagvergoeding. Dit geldt voor de deeltijd- en de voltijdgastopvang. Voor het actuele bedrag,
zie onze website. Voor een Kristalhuis variëren de bedragen beginnend bij € 300,- per
maand. Dit hangt af van de beschikbare
faciliteiten. Jaarlijks wordt een toerustingsavond gehouden voor gastouders.

