Paradij
JongLeren

als er een alternatief
nodig is voor school

Paradij JongLeren
Soms lukt een gewone school niet meer. Soms is
er behoefte aan een andere vorm van leren en
een andere vorm van begeleiding. Dan kan
Paradij JongLeren voor korte of langere tijd een
oplossing zijn.

In nauw overleg met de betrokken
leerplichtambtenaar en de school van herkomst
zoeken we naar nieuwe mogelijkheden. En die
nieuwe mogelijkheden vinden we vaak, samen
met onze orthopedagoog en onze onderwijscoach. Heel vaak komt er weer zicht op een
startkwalificatie of een route terug naar regulier
onderwijs.
Bekostiging van een plek in Paradij JongLeren kan
vaak vanuit een persoonsgebonden budget. Ook
de school van herkomst draagt dikwijls een deel
van de kosten.

Dagbesteding

Hoeve Paradij is een landelijk gelegen boerderij
bij Aduard, vlak buiten de stad Groningen. Hoeve
Paradij is er voor jonge en minder jonge mensen
die op de een of andere manier een beperking
hebben en graag willen werken of logeren op een
boerderij. Ze krijgen hierbij professionele
ondersteuning en begeleiding op maat, in een
sociale en christelijke omgeving.
Meer weten of eens op de boerderij kijken?
Neem dan contact op via www.paradij.nl of bel
06-36407284.
Mailen kan ook: info@paradij.nl

Adres
Hoeve Paradij
Familie Jongeling
Friesestraatweg 9
9831 TB Aduard
Tel:
050 – 4031107
06 – 36407284
Email: mail@paradij.nl

Hoeve Paradij biedt van maandag t/m vrijdag
dagbesteding aan zes
hulpboeren. Het werk
dat hulpboeren verrichten is afhankelijk
van de mogelijkheden
van
de
individuele
cliënt. Het is meestal
agrarisch werk maar kan
variëren van het knuffelen van de lammetjes
tot het verzorgen van de
koeien. Alle werkzaamheden die er op een boerderij zijn kunnen door
hulpboeren worden gedaan. We hebben veel
dieren die moeten worden verzorgd en ook
bijvoorbeeld de moestuin vraagt veel aandacht.
We hebben passend
werk voor ieder die dat
wil.

Logeren
Twee keer per maand
organiseert
Hoeve
Paradij een logeerweekend.
Dat
is
bedoeld voor jongeren
die er eens een paar
dagen
tussenuit
moeten. We zorgen
dan voor een gezellig
gebeuren op de boerderij waarbij allerlei
activiteiten mogelijk

zijn. Ook voor de ouders van een logé kan het
goed zijn eens
een
rustig
weekend
te
hebben. Het
PGB zal in die
situaties ook
vaak voorzien
in een bedrag
voor
zogenaamd
‘tijdelijk verblijf’.

Kom kijken
Hoeve Paradij is
voor
elke
belangstellende
op afspraak te
bezoeken; bel of
mail naar:
050-4031107 of
info@paradij.nl

