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De verschillende vormen
van jeugdhulp op De Locatie 

De Locatie, een bijzondere 
bestemming voor speciale 
sponsors!
Zorg is de kern van De Locatie. Alle andere 
activiteiten is ter ondersteuning van 
deze speciale zorg. Al deze extraatjes 
maken de zorg bijzonder en voegt toe aan 
kwaliteit. En voor veel jongeren, die niet 
in de reguliere zorg passen, passen wel op 
De Locatie. Met sponsors en uw bijdrage 
kunnen we nog betere hulp bieden. 

Hoe kunt u ons steunen?
Zowel bedrijven als particulieren kunnen 
deelnemen aan De CLUB VAN 100 TOT 
1000 en steunt u ons laagdrempelig 
én effectief! Omdat De Locatie een 
zogenaamde ANBI-stichting is, zijn giften 
aftrekbaar bij de belasting. Bedrijven 
kunnen hun bijdrage ook als MVO 
beschouwen. Sponsoring in natura is ook 
een mogelijkheid door bv. de “handjes 
uit de mouwen te steken”. Zowel voor 
bedrijven als individu, door middel van 
vrijwilligerswerk. 

Wilt u meer weten of wilt u een steentje 
bijdragen?
Neem dan contact met ons op:

Stichting De Locatie
De Gemeint 3
5251 VB Vlijmen
T 06 5375 2891
E delocatie@zorgboerenzuid.nl 
S www.delocatie.nl 

Stichting De Locatie biedt zorg aan jongeren 
en kinderen met een indicatie, die door de 
complexiteit van hun problematiek buiten de 
reguliere hulpverlening vallen. Met klein-
schalige en persoonlijke begeleiding in een 
vertrouwde omgeving bieden wij jongeren/
jong volwassenen zorg op maat. Dit doen wij 
vanuit een zorgboerderij in het buitengebied 
van ’s-Hertogenbosch en Vlijmen, gelegen in 
de gemeente Heusden. De Locatie heeft kwa-
liteitskeurmerk ISO en er staat een professi-
oneel team met ieder zijn/haar kwaliteiten. 
Er werken zeer ervaren hulpverleners, naast 
de vaklieden zoals een smid, onderhoudsman, 
dierenverzorgers en de tuinman. 

24-uurs zorg
Zorgboerderij De Locatie biedt 
24-uurszorg aan jongeren. Deze vorm 
van wonen houdt in dat de jongere vanuit 
een eigen woonruimte in de boerderij 
individueel wordt begeleid met, zo 
zelfstandig als mogelijk, het einddoel.

Individuele begeleiding 
Individuele begeleiding is er voor 
kinderen die extra aandacht nodig 
hebben of in een groep teveel prikkels 
ervaren. Rekening houdend met het 
unieke en de concentratie van het 
kind wordt een passend programma 
samengesteld met leuke activiteiten op 
de boerderij, zoals het verzorgen van 
dieren, het onderhouden van de tuin of 
het meewerken in de boerderijwinkel of 
op het terras.

Begeleiding in groepsverband 
In deze zorgvorm ondernemen jongeren 
gezamenlijk en onder begeleiding activi-
teiten, zoals het verzorgen van de dieren, 
paardrijden of tuinieren in de groentetuin. 
Jongeren leren zo meer verantwoordelijk-
heden te dragen en op een betere manier 
met elkaar te communiceren. Hieraan 
deelnemen kan elke woensdag en zater-
dag, maar ook in de vakanties vinden in 
dit kader buitenactiviteiten rondom de 
boerderij en bij het Engelermeer plaats, 
zoals speur- en spooktochten, vlotten 
bouwen en een zeskamp.

Ambulante begeleiding 
Met ambulante begeleiding ondersteunen 
wij ouders in hun opvoedvaardigheden 
en leren wij hen samen met hun kinderen 
om op een andere manier met elkaar 
te communiceren. We versterken 
opvoedvaardigheden, zodat ze het 
beoogde effect hebben en het gezin als 
een sterk team gaat functioneren. Deze 
hulp kan plaatsvinden in hun eigen huis of 
op De Locatie.

Kampeleren
Ouders en kinderen die deelnemen 
aan Kampeleren, kamperen en leren 
in de zomervakantie tien dagen 
lang onder begeleiding van ervaren 
hulpverleners op onze camping FF-R-
UIT. Sommige gezinnen staan als een 
huis, terwijl andere bijvoorbeeld door 
opvoedproblemen wiebelen als een tent 

bij windkracht 8. Door in een andere sfeer 
op een nieuwe manier met elkaar te leren 
omgaan, zorgt Kampeleren voor een 
steviger gezin.

Dagbesteding
Door mee te doen aan diverse dagelijkse 
activiteiten, zoals het werken in de 
groentetuin en groenvoorziening, 
het verzorgen van de dieren, smeden 
en timmeren (onder begeleiding 
van vaklieden) of het meewerken 
in de boerderijwinkel of op het 
terras ontdekken jongeren waar hun 
krachten en talenten liggen en waar 
ze plezier aan beleven. Zo ervaart de 
jongere dat wanneer je groeit je meer 
verantwoordelijkheden kunt dragen en 
dat iedereen kwaliteiten heeft waar je 
trots op kunt zijn en die je verder kunt 
uitbouwen.

FF-R-UIT
Een kleinschalige camping, de 
stadscamping van ’s-Hertogenbosch. Een 
centrum voor trainingen, teambuilding, 
bedrijfs- en familie feestjes, workshops 
en buitensportactiviteiten (deze 
ruimte kan ook gehuurd worden). Een 
grafische werkplaats in samenwerking 
met www.kurtface.nl Een winkel waar 
eigen producten en streekproducten 
te koop zijn. Een vriendentuin, een 
perma-cultuurtuin met groente, fruit en 
bloemen. Een smederij met een smid die 
tevens ridder te paard is. 
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