
 

 
NIEUWSBRIEF

 

Wij bieden zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren in

diverse leeftijdscategorieën. Ons doel is om onze jeugdigen een

zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie in de samenleving

te geven. Vanuit het competentie gerichte werken wordt hier op

individuele basis naar toe gewerkt. 

Bij plaatsing wordt er binnen een week naar passend onderwijs of

dagbesteding gezocht. De jeugdige volgt dagelijks het

groepsprogramma, daarnaast wordt er dagelijks een passend

activiteiten aanbod gecreëerd door begeleiding, onder meer op

het gebied van sport en educatie.       

ONZE DOELGROEP

'Begeleiding stuurt je hier goed aan, maar je kan

ook met ze lachen - 15 jarige jongere'

Domus Dulcis Domus (D3) biedt crisis- en overbruggingsopvang aan jeugdigen in de

leeftijd van 6 tot 18 jaar, die door omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen

wonen. Daarnaast is er ook ruimte voor deze jongeren om voor een langere tijd te

verblijven en kunnen zij binnen D3 groot groeien. D3 beschikt over 6 woongroepen

met daarnaast 2 appartementen.      

ONS AANBOD

' Inmiddels bestaat onze organisatie 2 jaar, en we hebben niet stil

gestaan;'

 Onze medewerkers zijn MBO 4 en HBO SKJ opgeleide professionals. Zij hebben

vanuit onze organisatie diverse trainingen gevolgd over methodieken en

interventies. 

HET TEAM

'' Competentie gericht werken is de kapstok die wij gebruiken

voor het dagelijks begeleiden en ondersteunen van onze

jeugdigen - medewerker'

 

In de zomer van 2020 opent D3 een nieuwe groep aan

de Slotlaan: de Ijssel.

 

Deze rustige en prikkelarme groep biedt ruimte voor 4

kinderen/jongeren. In de begeleiding is er veel ruimte en

aandacht voor de jeugdige, en er heerst een huiselijke

sfeer. 

 

   

       

NIEUWS

Opening nieuwe groep: Ijssel



 

Slotlaan 3, 7271NP Borculo

E: contact@d3.nl

I: www.domusdulcisdomus.nl

T: 06 - 309 914 87 (M. Nusselder)

T: 06 - 306 931 27 (Algemeen nummer)

T: 085 – 822 89 99

CONTACT

De Esch is een groep die bestaat uit 9 kinderen in een leeftijd van 6 tot en met 13 jaar

oud. Er zijn twee meiden op de groep en 7 jongens. De groep bestaat uit diverse

leeftijden. Dat maakt het werken leuk en divers. 

 

Tijdens de corona periode hebben we veel leuke dingen gedaan op de Esch. Zo

heeft een van de medewerkers een heel stel fietsen weten te regelen. Deze zijn

allemaal aangeboden door verschillende mensen in en rond om Borculo. Alle

kinderen hebben als dank, mooie tekeningen gemaakt voor deze mensen.

 Naast het fietsen zijn onze kinderen veel te vinden bij het nabijgelegen beekje in het

bos achter het terrein. Kikkervisjes vangen is het favoriete gedeelte van de

wandeling. De lach en trotse blikken van de kinderen wanneer ze een kikkervisje

hebben gevangen is dan ook onbetaalbaar. 

 

Naast al de leuke activiteiten, is er ook nog een beetje spanning. Er is namelijk een

schrijfster (Marieke Damen) geweest wie contact met ons op heeft genomen. Alle

opbrengsten van haar net geschreven boek, gaan naar de kinderen van D3. Om ze

zo een fantastisch leuke dag te bezorgen, ben je nog opzoek naar een leuk boek, en

wil je tegelijkertijd bijdragen aan deze leuke dag? Koop het boek dan snel bij de

Coöp in Borculo

 

Tot slot hebben de kinderen forten gebouwd in de tuin en hebben ze veel gespeeld

met water!

 

Lieve en zonnige groetjes de kinderen en medewerkers 

    

GROEP IN BEELD: DE ESCH

' Ik vind het fijn dat er in de Corona tijd nieuwe fietsen zijn geregeld. We

hebben nu fijne fietsen waar we veel plezier mee hebben - 14 jarige

jeugdige'

 Er wonen hier kinderen tussen de 11 en 16 jaar oud. Er zitten 2

meiden en 6 jongens op onze groep. Het is een drukke groep. 

 

We hebben het vaak wel gezellig op de groep. Zo hebben we

koningsspelen georganiseerd voor meerdere groepen, hebben

filmavonden. Toen Corona er nog niet was konden we leuke

activiteiten doen zoals laser-gamen en zwemmen. We willen dit

graag weer doen als Corona voorbij is. We zijn blij dat we weer naar

huis en naar school mogen en onze familie en vrienden kunnen zien.

 

Groetjes van de meiden van Beekvliet! 

GROEP IN BEELD: BEEKVLIET

' We zijn nog op zoek naar fietsen, zodat we met de groep weg

kunnen. Als er mensen zijn die een fiets kunnen missen zouden

wij deze graag willen gebruiken - 11 jarige jeugdige '

SFEER IMPRESSIE
WESSEL VAN EYLLLAAN

Dag allemaal,

 

Mijn naam is Mariska Kool en ik ben sinds 1

juni werkzaam als gedragswetenschapper bij

Domus Dulcis Domus. Met veel enthousiasme

ben ik inmiddels begonnen op de groepen

Dijcke en de Slinge. Mijn collega Lobke blijft

betrokken bij de Esch, Beekvliet en Berkel.

Voorheen ben ik onder andere werkzaam

geweest bij justitie, gesloten jeugdzorg en

onderwijs. Naast mijn werk schrijf ik graag

onder andere thrillers en groep acht musicals. 

EVEN VOORSTELLEN:

MARISKA KOOL

Nieuwe gedragswetenschapper


