maakt werk
van zorg

moeder en
kind huis

het moeder en kind huis
Wanneer je als moeder het beste aan je kind wilt geven maar dit niet zonder
hulp van anderen kunt, kan een verblijf in het moeder en kind huis een
oplossing zijn. In het moeder en kind huis van ZIJN. leer je hoe je je kind
de opvoeding, veiligheid en structuur kunt bieden die het nodig heeft.
Tegelijkertijd krijg je begeleiding bij je eigen ontwikkeling.

voor wie is het moeder en kind huis bestemd.

Moeders tussen de 16 en 34 jaar die willen leren hoe zij hun kind voldoende
veiligheid, structuur en opvoeding kunnen bieden.

voor je kind en voor jezelf.

Het moeder en kind huis biedt een veilige woonomgeving voor jou en je
kind. Het moeder en kind huis neemt de opvoeding van je kind niet over
maar is er om jou te helpen om je kind te geven wat het nodig heeft: een
veilige omgeving, een gezonde structuur en een gezonde opvoeding.
Naast een veilige woonomgeving biedt het moeder en kind huis ook
begeleiding bij je eigen groei en herstel door middel van persoonlijke
gesprekken en groepstrainingen. Je kunt daarbij denken aan begeleiding bij

dagbesteding, scholing, opvoedingsondersteuning, hechtingsproblematiek,
de ontwikkeling van het kind, omgangsregelingen, contact met het sociaal
netwerk van de moeder en crisisinterventie. Het moeder en kind huis helpt
je zo om een stevige basis in je leven te leggen.
Hoe lang je in het moeder en kind huis kunt verblijven, is afhankelijk van je
indicatie voor zorg. Gemiddeld wonen moeders een jaar in het moeder en
kind huis, gevolgd door ambulante woonbegeleiding in de woonplaats van
herkomst. Om een stabiele omgeving te bieden aan moeders en kinderen
is het niet mogelijk om in het moeder en kind huis voor een periode korter
dan drie maanden te verblijven. Wanneer je toch hulp nodig hebt voor een
kortere periode, bijvoorbeeld omdat je geen veilige plek hebt voor jou of je
kind, neem dan contact met ons op. We zoeken dan samen met je naar een
andere oplossing.

the abbey.

Het moeder en kind huis is gehuisvest in The Abbey, een voormalig klooster
dat naast Maastricht op het landgoed Heerdeberg ligt. In The Abbey werken
een aantal maatschappelijke organisaties samen. Binnen The Abbey vindt
je een trainingscentrum, kerk, retraitemogelijkheden voor bedrijven en een
wooncommunity op Christelijke basis. Er zijn een aantal centrale ruimtes,
zoals een grote ontmoetingsruimte en de tuinen waar je als bewoner van
het moeder en kind huis ook gebruik van kunt maken.
The Abbey ligt landelijk en toch vlakbij een bushalte, winkels en
scholen. In de tuin van The Abbey is voldoende speelruimte voor
kinderen en in de omgeving kan gewandeld worden.
De tweede etage van The Abbey bestaat uit twee vleugels die samen
het moeder en kind huis vormen. Elke vleugel biedt plaats aan
maximaal vier moeders met kinderen. Naast de kamers voor moeders
en kinderen heeft elke vleugel een eigen keuken, badkamers, eetkamer
en zitkamer.

het programma
het dagprogramma.

Op werkdagen wordt in het gezinshuis
op vaste tijden gezamenlijk gegeten.
Op de ochtenden is er een wisselend
programma van huishoudelijke taken,
groepstrainingen of gezamenlijke
activiteiten.
Tijdens groepstrainingen is er in het moeder en kind huis opvang
geregeld voor de kinderen. Zo kun je even alle aandacht schenken aan je
eigen groei en herstel. Op de middagen heb je tijd voor jezelf, je kind en
wordt er om beurten gekookt.

opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Twee keer in de week is er een training voor alle moeders uit het moeder en
kind huis. Een van de trainingen gaat over alles wat met de opvoeding en
ontwikkeling van je kind te maken heeft. Een ervaren opvoedkundige geeft
uitleg en met elkaar bespreek en oefen je alledaagse opvoedsituaties.

persoonlijke ontwikkeling.

Een andere wekelijkse training is gericht op je eigen groei en ontwikkeling.
Want door zelf te herstellen van beschadigingen die je hebt opgelopen en
persoonlijk te ontwikkelen, kun je ongezonde patronen doorbreken en jezelf
en je kind een mooie toekomst geven.

persoonlijke begeleiding.

Je bespreekt met je persoonlijk begeleider welke begeleiding het beste bij
jou past. Samen met je begeleider wordt een persoonlijk begeleidingsplan
gemaakt. Wekelijks heb je met je begeleider contact over de voortgang. Bij
je begeleider kun je ook terecht met alle praktische vragen.

schoolgaande kinderen.

Voor kinderen die naar de basisschool gaan hebben we afspraken lopen met
basisschool Suringar voor versnelde instroom.

zorgproces
aanmelding.

Je kunt je aanmelden door te bellen naar 088-9390300, te
mailen naar contact@zijn.nl of het contactformulier op de
website van ZIJN. in te vullen. In het eerste telefonische
contact worden alvast een aantal vragen gesteld om te
bepalen of je (mogelijk) in aanmerking komt voor een plek
in het moeder en kind huis. Als dat het geval is, word je
uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek spreken
we over je situatie en de mogelijkheden die er zijn voor een
plek in het moeder en kind huis.

indicatie & financiering.

Je kunt bij het moeder en kind huis verblijven op grond van een
indicatie voor verblijf of voor ambulante begeleiding vanuit de WMO.
Wanneer je niet uit de regio Maastricht komt, dient de gemeente waar
je woont garant te staan voor de financiering gedurende het hele
traject. Nadat de toestemmingsverklaring hiervoor is getekend kunnen
financieringsafspraken worden gemaakt met ZIJN. Bij een ambulante
indicatie betaal je zelf huur. Bij een verblijfsindicatie (ZIN, WLZ) is de huur
inbegrepen.

eigen bijdrage.

Voor zorg gefinancierd vanuit de jeugdwet geldt geen eigen bijdrage. Voor
zorg gefinancierd vanuit de WMO geldt een eigen bijdrage. Deze eigen
bijdrage is een vast bedrag per maand van 19 euro. Meer informatie hierover
is te vinden op www.hetcak.nl.

ZIJN. is een groeiende zorgorganisatie met het verlangen dat mensen
tot herstel komen. Daarom bieden wij ambulante zorg aan jeugd,
gezinnen en volwassenen op het gebied van veiligheid, vitaliteit, GGZ en
gedragsproblematiek. ZIJN. is actief in de regio’s Alkmaar, Kennemerland,
Food Valley, Utrecht-West, Utrecht-Zuidoost en Maastricht.
ZIJN. ziet een gezonde samenleving voor zich. Een plek waar relaties
hersteld worden, identiteit gevonden wordt en nieuw perspectief ontstaat.
ZIJN. wil de hemel op aarde zien. Welke achtergrond je ook hebt, de
gedachte bij hemel is altijd iets beters dan hoe het nu is. ZIJN. gelooft dat
er altijd herstel en verbetering mogelijk is.
ZIJN. begint met zien. We kijken naar wie jij bent, waar jouw kracht ligt en
waar jij naartoe wilt. Want in elk persoon ligt goud verscholen. Zo maken we
samen werk van zorg.

