
 

 

 

“Jongeren van Kinderdagcentrum Oikos en bewoners van de Grote Trekdreef gezamenlijk aan de slag 

in de Voedseltuin”.  

De Grote Trekdreef is een woning waar 30 volwassenen in de leeftijd van begin twintig tot 

middelbare leeftijd wonen. De cliënten die binnen deze locatie wonen hebben door een 

hersenbloeding, ongeval of andere gebeurtenis niet aangeboren hersenletsel opgelopen (NAH). De 

cliënten krijgen ondersteuning bij het organiseren van hun leven. Cliënten worden ondersteund in 

het behouden van verworven vaardigheden en het aanleren van nieuwe vaardigheden om de 

zelfstandigheid te behouden of te vergroten. 

 

Iedere week worden er vanuit “Trefpunt De Huiskamer” laagdrempelige huiskamer activiteiten 

georganiseerd voor cliënten met NAH. Vanuit meerdere locaties van Reinaerde werken er cliënten op 

de Voedseltuin. Ook mensen met NAH uit de wijk kunnen hierbij aansluiten. We werken vanuit de 

gedachte van de participatieladder die erop gericht is om mensen te stimuleren deel te nemen aan 

de samenleving.  

 

Voor meer informatie over werken op de Voedseltuin en alle andere laagdrempelige projecten van 

huiskamer “het trefpunt”  kunt u terecht bij Marjolijn van Batenburg op nummer 06-20177322. 

Activiteiten coördinator Reinaerde. mavbatenburg@reinaerde.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op het kinderdagcentrum Oikos worden jongeren (12-18 jr) met een (licht) verstandelijke beperking 

die (tijdelijk) niet meer naar school gaan, ondersteund en behandeld. Voor deze groep vroegtijdige 

schoolverlaters en hun omgeving is het van belang dat ze zo snel mogelijk de juiste ondersteuning 

ontvangen en weer naar school kunnen terugkeren.  

Een zinvolle, aansprekende dagactiviteit is hierbij van groot belang: Als gevolg van het niet naar 

school gaan en gebrek aan passende daginvulling, is er een risico dat deze jongeren snel in aanraking 

met politie en justitie en er problemen op diverse andere leefgebieden ontstaan, zoals in de 

thuissituatie. Werken in de tuin geeft weer structuur, uitdaging en concrete resultaten om trots op te 

zijn, zodat het zelfvertrouwen toeneemt en de jongere stapsgewijs naar school kan terugkeren.  
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