Het logeerhuis
Alle kinderen hebben zorg nodig, maar sommige kinderen vragen een bijzondere zorg. Heeft u een kind
waarvoor dat geldt? Het logeerhuis van Stichting Kordaat biedt logeeropvang voor jeugdigen met een
ontwikkelingsstoornis.
Voor wie is het logeerhuis?
Het logeerhuis is bestemd voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of
gedragsproblemen en richt zich op de opvang en begeleiding van thuiswonende kinderen. Het logeerhuis
van Stichting Kordaat richt zich op kinderen en jeugdigen vanaf 4 jaar met een IQ van tenminste 70, die
kunnen functioneren in een groep.
De kinderen logeren in principe één weekend per maand; mocht er behoefte zijn aan meer weekenden, dan
is het in sommige gevallen mogelijk om 2 weekenden per maand te logeren.
Begeleiding is geen behandeling
Het logeerhuis biedt het kind/de jongere een gezellig en ontspannen weekend met leeftijdsgenoten en
ontlast de overige gezinsleden. Hoewel er geen sprake is van behandeling, kunnen de kinderen tijdens hun
verblijf veel leren. Bijvoorbeeld: samenspelen en contact maken met andere kinderen. Uiteraard wordt
rekening gehouden met wat ieder kind, iedere jongere, met zijn of haar bijzondere problematiek nodig heeft
om tot een ontspannen en leuk weekend te komen.
Gezelligheid en structuur in het programma
De kinderen/jongeren hebben vaak te maken met ongeveer dezelfde problematiek. Er wordt gebruik
gemaakt van dagschema’s om de tijd te structureren en het programm zo voorspelbaar mogelijk te maken.
Er wordt voortdurend rekening gehouden met het bijzondere gedrag van de kinderen/jongeren. Ze mogen
zichzelf zijn. Het uitgangspunt is: “wat is gezellig voor de kinderen/jongeren?”.
Vaste groep medewerkers
De teams, die de begeleiding binnen het logeerhuis uitvoeren, bestaan uit pedagogisch medewerkers in
dienst van Stichting Kordaat. De kinderen hebben steeds met hetzelfde team te maken, gedurende het hele
weekend dat het kind in het logeerhuis verblijft. Elk kind heeft een eigen mentor.
Contact met de ouders
Bij het halen en brengen van hun kind hebben ouders uiteraard contact met de begeleiders; ouders horen
dan wat hun kind heeft meegemaakt tijdens het weekend en hoe het gegaan is. Bij jongere kinderen wordt
(indien gewenst) gebruik gemaakt van een contactschrift. Bovendien belt de mentor na het logeerweekend
de ouders even.
Verschillende leeftijdsgroepen en locaties
Op De Logeerwereld aan de Nuenenseweg in Eindhoven is diverse groepen voor kinderen vanaf 4 jaar tot
12 jaar. De groepen bestaan uit maximaal 8 kinderen en worden begeleid door een team van 3
medewerkers van Stichting Kordaat.
Het weekend is van vrijdagmiddag 17.00 uur t/m zondagmiddag 15.30 uur.
Eén groep is gereserveerd voor kinderen die overvraagd worden in een groep van 8. Deze groep bestaat
uit 6 kinderen en 3 begeleiders. Het programma is afgestemd op de individuele wens van het kind en er is
een nauwe samenwerking met ouders en andere vormen van zorg/begeleiding.
Bij de Heidebloemranch logeren kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. De groepen bestaan hier uit
maximaal 10 kinderen en er zijn 3 begeleiders vanuit Kordaat.
Het weekend is van vrijdagmiddag 17.00 uur t/m zondagmiddag 15.30 uur.
In de regio rondom Veldhoven zijn er twee locaties tbv kinderen / jongeren in de leeftijd van 9-15 jaar.

’t Caves in Wintelre (9-12 jaar) en de Biestheuvel in Hoogeloon (12-15 jaar). Op beide groepen zijn 10
kinderen/jongeren met maximaal 3 begeleiders. Op ’t Caves is de mogelijkheid om de groep (tijdelijk) iets
groter te maken om wachtlijsten te voorkomen.
Het weekend is van vrijdagmiddag 17.00 uur t/m zondagmiddag 15.30 uur.
Op de locatie Willem de Zwijgerhoeve zijn logeerweekenden voor jongeren van 12 t/m 15 jaar. Hier zijn de
groepen niet groter dan 10 jongeren en de begeleiding bestaat uit 3 medewerkers van Kordaat.
Het weekend is van vrijdagmiddag 17.00 uur t/m zondagmiddag 15.30 uur.
Het logeerweekend voor jongeren van 15 jaar en ouder vindt plaats op Landal Greenparks te BaarschotDiessen. Deze groep is niet groter dan 8 jongeren en de begeleiding bestaat uit 2 medewerkers van
Stichting Kordaat. Het weekend voor deze groep Kan op vrijdagavond (18.00 uur) of zaterdagmorgen om
11.00 uur starten en duurt tot zondagmiddag 17.00 uur.
Adressen logeerlocaties
De Logeerwereld
Nuenenseweg 4
5631 KB Eindhoven
Heidebloemranch
Snoertsebaan 8
5757 PB Liessel
’t Caves
Veneind 5
5513 NE Wintelre
Landgoed Biestheuvel
Hoogcasteren 25
5528 NP Hoogeloon
Landal Greenparks 'Duc de Brabant'
Westelbeersedijk 6
5087 TK Baarschot-Diessen
Willem de Zwijgerhoeve
Soemeersingel 19
5759 RB Helenaveen
Prijs/vergoeding
De kosten kunnen worden vergoed vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) met bijvoorbeeld de
indicatie Tijdelijk Verblijf. Voor het vervoer van uw kind van en naar het logeerhuis bent u zelf
verantwoordelijk.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het logeerhuis van Stichting Kordaat voor kinderen en
jongeren met bijzondere problematiek of wilt u uw kind aanmelden, neem dan contact op met Sanne de Nijs
(zie ook contact).
Aanmelding
Aanmelding voor het logeerhuis kan met voldoende garantie voor vergoeding van de kosten, bijvoorbeeld
een toegekend PGB. Het logeerhuis maakt gebruik van een inschrijfformulier dat via de site of
bovengenoemde contactpersoon verkrijgbaar is.

Ter voorbereiding op het logeren vindt er een kennismakingsmoment plaats, voor ouders en kind. Hier
kunnen uiteraard nog vragen worden gesteld.
Logeerhuis Stichting Kordaat
T.a.v. Sanne de Nijs
Ruysdaelbaan 106
5613 DL Eindhoven
Telefoon: 040-2655580
Maandag van 11.00-13.00 uur en donderdag van 13.00-15.00 uur
Email: s.d.nijs@kordaat.nu

