Stichting Breder is een zorgaanbieder
die hulp biedt aan kinderen, tieners,
volwassenen en gezinnen.
Wij bieden verschillende vormen van
ondersteuning en zijn altijd bereid om mee
te denken over wat bij jou past. Wij zijn
van mening dat iedereen dezelfde kansen
verdient en dat iedereen gelijkwaardig is.

Onze missie…

De missie van Stichting Breder is het bieden van zorg en ondersteuning waarbij
gekeken wordt naar mogelijkheden.
We durven samen uitdagingen aan te
gaan en ondersteuning te bieden op
een manier die bij jou past.

Visie

Ons ideaalbeeld is dat clienten zoveel
mogelijk de regie over hun leven houden.
We snappen dat meedoen in de samenleving belangrijk is en dat iedereen een
zo gewoon mogelijk leven wil leiden. We
gaan uit van het positieve en vinden dat
iedereen dezelfde kansen verdient.

De organisatie

Stichting Breder is als volgt georganiseerd:
Er is een raad van bestuur. Hier ligt de
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse
gang van zaken. Hierboven staat de Raad
van Toezicht. De raad van toezicht komt
5 keer per jaar bij elkaar en houdt toezicht
op het reilen en zeilen van de organisatie.
Er is een clientenraad bestaande uit clienten en ouders van clienten. Daarnaast is
er een vertrouwenspersoon aangesteld.

Ondersteuning thuis
Het kan gebeuren dat je ondersteuning
nodig hebt bij dingen die je moeilijk
vindt. Stichting Breder kan je die ondersteuning bieden. Het maakt niet uit hoe
oud je bent, of je een gezin hebt, of je
zelfstandig woont of bij je ouders. We
kijken samen naar wat je nodig hebt en
maken hier een plan voor. De begeleiding vindt meestal plaats bij jou thuis,
op een tijd die jou goed uitkomt.

Opvoedings
ondersteuning
Een kind opvoeden is leuk, maar kan
ook moeilijk zijn. Het kan zijn dat je kind
een beperking heeft (zoals ADHD, en
vorm van autisme of een verstandelijke
beperking) waardoor je extra hulp en
tips goed kunt gebruiken. Opvoedingsondersteuning kan kortdurend of langdurig van aard zijn. Bij beide vormen
zoeken we iemand die bij jouw gezin
past, die je helpt dingen vanuit een ander
perspectief te gaan zien, je tips geeft en
dingen voordoet. Hierbij kan gebruik
worden gemaakt van ondersteunende
middelen zoals video home training.

Goepsactiviteiten.

Elke woensdag en vrijdag organiseren
we naschoolse activiteiten voor kinderen
in de basisschoolleeftijd. De kinderen
worden uit school gehaald en aan het
einde van de middag weer thuis gebracht.
Er is een afwisselend programma waar
aandacht is voor elk kind, voor zijn of
haar ontwikkeling en hulpvraag. Er wordt
gezwommen, geknutseld en samen
gespeeld. Zo oefenen de kinderen vaardigheden op een leuke ongedwongen
manier.
Ook heeft Breder een logeerhuis waar
kinderen en jongeren in de weekeinden
en vakanties kunnen logeren.
Naast de groepsactiviteiten op woensdag
en vrijdag worden er in de zomer vakantieweken georganiseerd.

Fighting Inside
De Fighting Inside Training is een unieke
manier van hulpverlening waarbij jongeren door boksen het gevecht aangaan tegen problemen in hun leven. Het boksen
is hierbij nooit het doel, het is het middel.
De training spreekt de jongeren effectief
en eigentijds aan. Hierdoor worden de
tekorten die jongeren ervaren in het
huidige hulpverleningsaanbod effectief
aanpakt. Daarmee bereiken we jongeren
met de meest uiteenlopende problematiek.

Wonen

Wonen bij stichting Breder staat voor
opgroeien en je ontwikkelen in een positieve, veilige omgeving. We vinden het
belangrijk dat het zo normaal mogelijk
gebeurt, daarom functioneren we als een
gezin, woon je in een gewone buurt en
doen we alle dingen die bij het gewone
leven horen. We vinden het belangrijk dat
elk kind of tiener zich gewaardeerd en
geaccepteerd weet.
De ouders blijven ouders en wij vinden
het belangrijk dat ze betrokken blijven bij
het leven van hun kind. Samen zorgen we
voor een veilige opvoeding.

Vrouwenclub
Elke dinsdagmiddag komt er een groep
vrouwen bij elkaar om gezellige dingen te
alles, te leren van elkaar en vriendschap
op te bouwen. Elke vrouw is welkom, jong
en oud!

Contact
Voor algemene vragen kunt u contact
opnemen met ons kantoor op maandag
t/m donderdag: 0342 - 846 871.
E-mail: info@stichtingbreder.nl.
Voor nieuwe aanmeldingen, vragen
over zorg of begeleiding kunt u contact
opnemen met Arienne Versendaal,
bereikbaar op maandag t/m vrijdag:
0342 - 765 028 of 06 - 29 19 97 27.
E-mail: arienne@stichtingbreder.nl of
Janine Meijer, 06 - 39 19 39 89.
E-mail: janine@stichtingbreder.nl
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