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Nieuws            
 

Nieuwsbrief #4 
Welkom in de vierde nieuwsbrief van Carehouse Aalsmeer!  
We voelen binnen ons team nog steeds de wens om ons netwerk meer bij onze 
organisatie te betrekken. Want, hoe fijn is het als we op de hoogte zijn van elkaars 
ontwikkelingen en de samenwerking daardoor kunnen verbeteren? We hopen met 
onze nieuwsbrieven informatie te kunnen geven over onze zorg en actuele 
ontwikkelingen met jullie te kunnen delen.  
 

Cursussen 
Afgelopen half jaar hebben onze collega's die langer dan drie jaar 
werkzaam zijn binnen Carehouse de volgende cursussen gevolgd ter 
uitbreiding van onze scholing: 

- Geweldloos verzet 
- Rots & Water 
- Incredible Years 

 



 
 

 

Methode                 
                                                                                       Family Care 

Naast Skoolsupport (terug te lezen in nieuwsbrief 3) zijn wij ook onze 
Family Care aan het opstarten en vormgeven.  
   Ons doel: ‘Niet overnemen, maar overdragen’. 
Onze begeleiders lopen mee in de dagelijkse routine van het gezin, zodat 
ouders meer inzicht en overzicht krijgen in de omgang met hun kind. We 
ondersteunen hen bij het terugpakken van de regie en hebben oog voor 
alle gezinsleden.  
Vanuit onze leuk-leren methode leren wij ouders en verzorgers hoe zij hun 
kind thuis kunnen belonen voor een behaald leerdoel. Daarnaast laten wij 
ouders en verzorgers ervaren hoe hun kind vaardigheden ontwikkelt, 
functioneert in een groep en hoe hun kind hierin nog kan groeien. Er 
wordt samen tussen ouder(s) en begeleider samengewerkt, waarbij er 
kennis en ervaring wordt uitgewisseld en er pedagogische tips en adviezen 
worden gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur                                                                                                          
                                                        

Bij CareHouse en De Opgroeipraktijk zijn intermediairs aanwezig die 
cliënten hiervoor kunnen aanmelden. 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland hebben als missie om 
zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met sport en 
cultuur. De fondsen betalen de contributie/ het lesgeld voor gezinnen 
waar te weinig geld is om lid te worden van een sportclub, muziek- of 
dansles, theaterschool of een andere creatieve cursus. 
Website: www.jeugdfondssportencultuur.nl 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in 
de leeftijd vanaf 0 tot 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen 
worden van een sportvereniging, toneelclub of lessen kunnen volgen aan 
een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Wilt 
u meer informatie? Dit kan via www.jeugdfondssportencultuur.nl of via 
een van de begeleiders.  
 

 

Folders                                                                                                                 
Folders ontvangen? Voor extra folders (e.v.t. digitaal) mail gerust naar 
l.blok@carehouse.nl, zodat we deze kunnen opsturen. Meer weten over ons 
actuele groepsaanbod? Mail ook dan naar bovenstaand mailadres en we voorzien 
je van alle informatie over de leeftijden, thema’s en tijden van onze groepen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
Aan het woord…          
  

In ‘Aan het woord…’ delen de begeleiders een persoonlijke ervaring in het 
werken bij Carehouse. In deze nieuwsbrief wordt het woord gegeven aan 
Yasmin Eyra 
 
Yasmin Eyra 
''De tijd is voorbij gevlogen! Zo waren we eerst nog druk bezig om de 
activiteiten voor in de zomervakantie voor te bereiden en nu is de 
zomervakantie alweer voorbij. De planning voor de zomervakantie vergt 
altijd iets meer tijd en energie omdat we graag de gehele vakantie voor 
alle cliënten wat willen aanbieden. Hierbij hebben we goed gekeken naar 
de voorgaande jaren met welke activiteiten een succes waren. De 
activiteiten variëerden van naar een pretpark gaan tot gezellig bakken op 
onze vestiging. Ik kan zeggen dat ook deze zomer weer een succes was, 
mede dankzij het mooie weer waardoor we veel op pad konden gaan! 
Tevens hebben wij ook een kamp aangeboden waarbij we verbleven in het 
logeerhuis van de vestiging in Hoorn. Bij dit kamp konden cliënten van alle 
leeftijden mee. Zo zijn we wezen Jumpen en zwemmen bij de 
Maarsseveense Plassen. Tijdens het kamp werkten de cliënten op een 
laagdrempelige manier aan hun leerdoel en wordt hun zelfstandigheid 
gestimuleerd door middel van taakjes.  
In het logeerhuis van Hoorn vinden gedurende het jaar maandelijks 
logeerweekenden plaats, waarbij ik één van de vaste begeleiders ben voor 
het logeerweekend groepje vanuit Aalsmeer. Ik vind het logeerweekend 
een leuke afwisseling met de clubs die we aanbieden. Dit komt omdat je 
tijdens een logeerweekend uiteraard meer en langer de cliënten begeleidt 
en hen hierdoor sneller stappen ziet maken wat betreft hun leerdoelen. Ik 
heb de start in september alweer als positief en gezellig ervaren. 
Aangezien het nieuwe schooljaar weer is gestart zijn we bij Carehouse ook 
weer met de structurele groepsbegeleidingen begonnen. Het thema van 
de groepsbegeleidingen, ofwel clubs zoals wij ze noemen, kunnen te 
maken hebben met koken, natuur, creativiteit, avontuur, sport en vooral 
plezier!'' 
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