
Gastenhof

Haar toekomst is onze 
gezamenlijke zorg
Tamara is soms onbereikbaar en 
onhandelbaar. Ouders weten zich 
dan geen raad. Ron heeft een licht 
verstandelijke beperking en/of een 
vorm van autisme en kan teveel 
prikkels niet aan. Waar kunnen zij 
terecht? Zo zijn er veel uiteenlopende 
en ingewikkelde vragen van kinderen, 
jongeren en gezinnen die op  
Gastenhof afkomen. 

Gedragsproblemen, opvoedings-
moeilijkheden en/of een onvolledig 
gezin spelen vaak een rol. Kinderen, 
jongeren en gezinnen die bij Gastenhof 
komen, hebben ernstige en complexe 
zorgvragen. Ons zorgaanbod is  
daarop afgestemd. 



Kinderen en jongeren met licht verstandelijke beperking (LVB) zijn een kwetsbare 
groep. Ze worden in het begin niet begrepen of hun beperking wordt niet herkend. 
Het gevolg is overvraging of afwijzing en ze belanden daardoor gemakkelijk in een 
neerwaartse spiraal. Veel van deze kinderen komen in de zorg terecht.

Gastenhof
Gastenhof is het enige orthope-
dagogisch behandelinstituut in 
Nederlands Limburg voor jeugdigen 
tussen de 4 en 21 jaar met een 
licht verstandelijke beperking met 
daarnaast ernstige leer-, gedrags-, 
psychosociale- en/of psychiatrische 
problematiek. Wij bieden professionele 
hulp aan jeugdigen die thuis of op 
school zijn vastgelopen.

Een vraag aan jou
• Vind jij, net als wij, ook dat  

deze jeugdigen recht hebben  
op een kwalitatief goed leven? 

• Voel jij jezelf ook betrokken bij hen?
• Heb jij een opleiding tot 

Orthopedagoog, jeugdbegeleider/
opvoeder of een andere 
professionele opleiding die past 
bij onze doelgroep of ga je een 
opleiding starten?

Wij geloven in de kracht van  
persoonlijk contact en gaan graag 
met je in gesprek over de mogelijk-
heden die wij jou kunnen bieden.

• Gastenhof: 
Zelf... maar niet alleen!

Wil jij ook met ons in gesprek gaan?
Stuur dan een mail naar: sollicitatiegastenhof@koraal.nl
Wil je meer lezen en zien over wie wij zijn en wat wij doen?
Kijk dan op eens op gastenhof.nl of koraal.nl.


