Logeren- en buitenschoolse
begeleiding
Soms is het nodig dat er tijdelijk iemand anders voor je zorgt. Dat kan van
een paar uur zijn tot een weekend of langer. Op verschillende locaties in
Eindhoven en de Kempen bieden wij tijdelijke opvang in de vorm van
buitenschoolse begeleiding en logeren. De professionele begeleiders stimuleren
de ontwikkeling en de sociale vaardigheden. Ze organiseren activiteiten om
samen een fijne en leerzame tijd te hebben.
Leuke en leerzame tijd
Om kinderen en jongeren een leuke en leerzame tijd te bezorgen tijdens het logeren of de
buitenschoolse begeleiding, zijn er veel mogelijkheden. Op elke locatie is veel spel- en
speelmateriaal. Vaak is er ook een tuin met schommels of een trampoline. En op sommige
locaties kunnen de kinderen gebruik maken van een zwembad, een snoezelruimte en een
luchtkussen. We stellen alles in het werk om samen het verblijf zo leuk en stimulerend mogelijk
te maken. Daarnaast zijn er nog andere voordelen bij logeren of buitenschoolse begeleiding,
zoals het contact maken en spelen met leeftijdsgenoten. In een logeerhuis kunnen we je kind
ook voorbereiden op zelfstandig wonen. En natuurlijk niet onbelangrijk: je wordt als ouder
even ontzorgd. In deze folder vind je een beschrijving en een overzicht van onze locaties die
logeren en opvang bieden. De locaties bevinden zich allemaal in Zuidoost-Brabant.
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Logeerhuis Bon Bini in Eindhoven
Logeerhuis Bon Bini biedt opvang aan jongeren vanaf 18 jaar. Bij Bon Bini staat een gezellige
leerzame tijd voorop! Logés kunnen knutselen, boodschappen doen, koken, uitstapjes maken,
snoezelen of heerlijk in bad met muziek en sfeerlichtjes. Logeerhuis Bon Bini ligt op woonpark
Eckartdal in Eindhoven.

Logeerhuis Luna (Eckartdal) in Eindhoven en De Donksbergen in Duizel
Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand bieden
logeerhuizen Luna en De Donksbergen een leuke en stimulerende tijd. Er kan gelogeerd worden en
er is buitenschoolse begeleiding. Kenmerkend voor de begeleiding zijn het bieden van overzicht,
structuur en nabijheid. Leren en stimuleren van vaardigheden staan hierbij voorop. Daarnaast
werken we intensief samen met ouders, de school of de dagopvang, zodat de begeleiding zo goed
mogelijk afgestemd wordt. Op deze manier bezorgen we onze logés een fijne leerzame tijd. Logés
kunnen gebruik maken van de faciliteiten op de woonparken, zoals de snoelzelruimte, de
kinderboerderij, de gymzaal en het zwembad. 's Nachts is er altijd een slaapdienst aanwezig in het
logeerhuis. Bij de inrichting is rekening gehouden met de begeleidingsbehoeften van de kinderen.
Logeerhuis Dommelen
Aan het Rudolfusdal, midden in een woonwijk in Dommelen, ligt Logeerhuis Dommelen. Het
logeerhuis biedt logeer-en buitenschoolse begeleiding voor jongeren tussen 12 en 23 jaar. Logés
krijgen een eenpersoons slaapkamer met toilettafel. Er is plek voor zes logés. 's Nachts is er altijd
een slaapdienst aanwezig. De gezellige huiskamer is een plek om samen te zijn. Dat kan ook in de
tuin van het logeerhuis. Bij het logeerhuis is altijd wel iets leuks te doen: knutselen, skelteren,
computeren of activiteiten in de buurt van het logeerhuis. Het logeerhuis is ook een goede plek om
zelfstandiger te worden, bijvoorbeeld als voorbereiding op zelfstandig wonen. De logés worden
gestimuleerd om hun kamer op te ruimen, het bed te verschonen of te stofzuigen in de huiskamer.
En een aantal keer per week maken ze zelf het eten klaar. Zo leren ze op een praktische manier
wat er allemaal bij komt kijken als je op jezelf woont.
Buitenschoolse begeleiding
Lunet zorg bied je de mogelijkheid om je kind ook buiten schooltijd aan de begeleiding van Lunet
zorg toe te vertrouwen. Dat kan op schooldagen, maar ook op zaterdag en tijdens schoolvakanties.
Voor buitenschoolse begeleiding kun je terecht bij de logeerhuizen uit deze folder. Buitenschoolse
begeleiding is daarnaast ook mogelijk bij onze Kinderdienstencentra (KDC's) en de Groote Aard in
Eersel (school voor speciaal onderwijs). Let op, iedere locatie heeft zijn eigen openingstijden en
dagen. Bij de KDC's kunnen alleen kinderen terecht die daar clïent zijn of worden. Er zijn
mogelijkheden genoeg om kinderen een leerzame, leuke, uitdagende en ontspannen tijd te bieden.
Ze kunnen zich vermaken in de ballenbak of zich uitleven in de gymzaal en op de speeltoestellen.
Lunet zorg biedt buitenschoolse begeleiding voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
Begeleiding
Kinderen en jongeren worden tijdens het logeren en de buitenschoolse begeleiding ondersteunt
door professionals. We overleggen met je over de zorg en de begeleiding van je kind. Daarnaast
houden we rekening met specifieke hulpvragen en opleidingsbehoeften om te zorgen voor een
ontspannen en leerzame tijd. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk plan. Leren en
stimuleren van vaardigheden staan voorop. Door trainen werken we aan de ontwikkeling. Hierdoor
is individuele groei mogelijk en leert het kind om te spelen of zijn/haar zelfredzaamheid te
vergroten. Dit gebeurt in een pedagogisch veilige omgeving.
Meer informatie?
Meer informatie vind je op onze website: www.lunetzorg.com/kind-jeugd. Je kunt ook contact
opnemen met het Cliëntbureau van Lunet zorg. Het Cliëntbureau is op werkdagen bereikbaar van
08.30 tot 17.00 uur.
Croy 5, 5653 LC Eindhoven
T: 088 551 6000
E: clientbureau@lunetzorg.nl

