
Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders kunnen voor zorg, 
ondersteuning en behandeling terecht bij Zozijn. Uitgangspunt 
hierbij is; ‘Zo gewoon mogelijk, waar nodig met extra zorg en 
ondersteuning’.

Logeren is leuk 
Bijna alle kinderen willen graag eens logeren, bij een vriendje of 
vriendinnetje of bij familie. Samen plezier maken en leuke dingen 
doen in een andere omgeving. Voor kinderen en gezinnen van 
Zozijn Kind & Jeugdhulp is dit soms erg spannend of lastig, maar 
ook zij willen graag een keer logeren.

De kinderen en hun gezin
Veel kinderen die via Zozijn logeren in een logeergezin hebben 
een hulpvraag. Bijvoorbeeld omdat ze een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking, autisme, ADHD of een 
ontwikkelingsachterstand hebben. De vraag om te logeren kan 
ook vanuit de ouders komen. (Zij willen soms graag even 
ontlast worden.)
De leeftijd van de kinderen variëert, net als wat kinderen zelf 
kunnen of waar ze hulp bij nodig hebben.
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Voor ouders ook prettig
De dagelijkse zorg voor een kind is voor ouders, naast alle plezierige 
en leuke momenten, soms zwaar. Veel ouders geven aan dat het fijn  
zou zijn als ze af en toe even rustig op adem kunnen komen. Een 
dag of een weekend voor jezelf hebben, daar heeft iedere ouder 
wel eens behoefte aan. Het is voor gezinnen van kinderen met een 
hulpvraag echter minder eenvoudig om een goed en vertrouwd 
adres voor de opvang van hun kind te vinden.

Logeergezin worden
Voor deze kinderen en hun ouders zoeken wij gezinnen die het 
leuk vinden om geregeld een dag of een weekend de zorg voor 
een kind over te nemen. Iedereen kan logeergezin worden, een 
beroepsgerichte opleiding is hier niet voor nodig. Heb jij ruimte 
in je huis en in je hart? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
Zo kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden.
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