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OPRICHTING STICHTING D3 

DROMEN DURVEN DOEN
Op woensdag 8 september 2021 zijn door Kea van der Vinne (voorzitster) en

Leonieke Nijen Es (secretaris) de statuten van Stichting D3 Dromen Durven Doen

getekend. Dit gebeurde veilig achter plexiglas bij Notaris Kraayenhof te Borculo.

In verband met de coronamaatregelen kon het derde bestuurslid Ron Bargerink

(penningmeester) niet aanwezig zijn.

Stichting D3 Dromen Durven Doen heeft als doel het leefklimaat, de

zelfredzaamheid en cohesie met de buurt te bevorderen, evenals de

levensvreugde en wil zoveel als mogelijk de binding met het systeem van haar

doelgroep versterken.

De Stichting richt zich op de jeugdigen die verblijven in Jeugdzorgvoorziening

D3 Borculo en Hoenderloo. Een plek waarvan wij wensen dat jeugdigen er later

aan terugdenken als een plek waar ze positieve en succeservaringen hebben

opgedaan.

 De Stichting wil er voor deze jeugdigen zijn en samen met de jeugdigen kijken

naar wat zij nodig hebben om deze ervaringen op te doen. De Stichting zal hierbij

gebruik maken van bijvoorbeeld fondsenwerving.

De jeugdigen en medewerkers kunnen aanvragen indienen bij de Stichting om

net dat extra’s te kunnen organiseren en faciliteren. Daarbij kan worden gedacht

aan het vervullen van wensen, de mogelijkheid bieden om spelactiviteiten,

vakanties, workshops en andere activiteiten te organiseren. Allen met als doel om

persoonlijke groei en geluk te stimuleren.

Wil je meer weten over Stichting D3 Dromen Durven Doen of vriend worden? 

De stichting is bereikbaar via stichtingd3@d3.nl

Ook zijn wij te volgen op onze facebookpagina

https://www.facebook.com/D3dromendurvendoen/

Op dit moment kunt u Stichting D3 Dromen Durven Doen ondersteunen via de

Grote Clubactie, mede mogelijk gemaakt door het “I can wounded warriors

cycling team”. Draagt u Stichting D3 een warm hart toe, dan kunt u via

onderstaande QR code of link loten kopen. De opbrengst van deze loten komt in

zijn geheel ten goede aan de jeugdigen bij D3. 

https://lot.clubactie.nl/lot/i-can-wounded-warriors-cycling-team/management-t-

d/2317973
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 Op dit moment zijn wij druk bezig 4 nieuwe woningen klaar te maken

om ook daar crisis, overbrugging en reguliere ondersteuning te

kunnen bieden aan jeugdigen. Het gebouw de Kastanje heeft 2

woningen voor 8 jeugdigen en 2 woningen voor 4 jeugdigen in de

leeftijd tussen de 6 en 18 jaar (met mogelijke uitloop tot 21 jaar).

Aanmelden kan via telefoonnummer; 085-8228999.

VORMING & RECREATIE

Op 1 juni was het zover, locatie Hoenderloo is een feit. 

Na 3 intensieve teambuildingsdagen die in het teken stonden van

kennismaken en waarin we met elkaar gesproken hebben over o.a.

visie, competentiegericht werken en samenwerken was het zover dat

we de eerste jeugdige, samen met z’n ouders, mochten verwelkomen

in de Bosvilla. Niet lang daarna volgden meer jeugdigen en konden wij

officieel de eerste leefgroep als geopend beschouwen. Nu, ruim 4

maanden later, hebben wij 23 jeugdigen en hun systeem mogen

ondersteunen. Een aantal jeugdigen zijn met een crisisvraag

binnengekomen en na een overbruggingsperiode doorgestroomd naar

een passende plek waar de vragen van de jeugdige en hun systeem

goed beantwoord kunnen worden. Waardevolle trajecten zijn dit als na

de crisisperiode terugkeer of directe doorstroom niet mogelijk is. Wat

fijn dat wij deze overbrugging hebben kunnen bieden.

LOCATIE HOENDERLOO

Opstart en uitbreiding leefgroepen in Hoenderloo 

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Anne Verburgh.
Ik ben 60 jaar, getrouwd en trotse vader van een
zoon. Ik heb in Leiden orthopedagogiek gestudeerd
en ben als orthopedagoog/GZ-psycholoog ruim
dertig jaar werkzaam binnen de residentiële
jeugdzorg, zowel binnen open jeugdzorgkaders als
binnen jeugdzorg-plus.

Vanaf 1 juli 2021 ben ik als gedragswetenschapper
verbonden aan D3. Binnen deze jonge dynamische
organisatie werk ik samen met gedreven,
enthousiaste en professionele collega’s met als
gezamenlijk streven, verantwoorde en passende
zorg te bieden voor de aan onze zorg toevertrouwde
jongeren en verder vorm en inhoud te geven aan het
leef- en leerklimaat en behandelaanbod van D3

NIEUWE WEBSITE D3
D3 heeft haar website vernieuwd. Er is

bijvoorbeeld meer informatie beschikbaar

gekomen over het zorgaanbod van D3, met

beeldmateriaal geven we een inkijkje op onze

locaties en de leefgroepen en ons

aanmeldformulier is nu ook te vinden op de

website.

Uiteraard blijven we u ook graag telefonisch te

woord staan m.b.t. al uw vragen en aanmeldingen.

Hallo allemaal,

Een kleine collage van V&R over afgelopen zomer. Lekker

veel buiten werken en plezier maken met het mooie weer.

Er komen steeds meer verschillende activiteiten die je bij

V&R kunt gaan doen.



De Esch heeft deze zomer bijzonder bezoek gehad van schrijfster Marieke Damen.

Marieke heeft een boek geschreven, en de opbrengst van de verkoop hiervan,

ging naar de kinderen van D3. Er is zo'n mooi bedrag opgehaald dat niet alleen de

Esch, maar ook de Berkel, Waterster en IJssel mee kunnen op uitje. Als kers op de

taart kregen de Kids ook nog het zelfgeschreven kinderboek van Marieke. Het

allermooiste was de reactie van de kinderen, de blijdschap en de glimlach op hun

gezicht . Het geld dat overblijft? Dat willen de kinderen graag aan andere kinderen

doneren, die dit ook verdienen.

Wij zijn met de leefgroepen Esch, Berkel, Waterster en IJssel een dag naar

Slagharen geweest. De kinderen hebben zich hier allemaal uitstekend vermaakt.

De oudere kinderen gingen hun eigen weg met elkaar en de allerkleinsten konden

met begeleiding ook genieten van merendeel van de attracties. Regelmatig

kwamen alle kinderen even bijeen om wat te drinken en te snoepen. Aan hun

enthousiasme te zien hadden zij het erg naar hun zin. Als afsluiting nog even lekker

met zijn allen friet met een snack gegeten. Daarna moe maar voldaan weer terug

naar de groep. Van het overgebleven geld zijn een aantal nieuwe fietsen

aangeschaft zodat de kinderen weer fijn kunnen fietsen. Een deel van het bedrag is

op verzoek van de kinderen van de Esch gedoneerd aan een andere groep met

kinderen, net als hun, die ook een leuke dag uit verdienen. Naast dit leuke uitje zijn

de kinderen van de Esch ook nog met hun begeleiders op vakantie geweest. Dit

jaar ging de vakantie naar Camping Sie-es-An in Balkbrug. Hier hebben de

kinderen verschillende activiteiten gedaan, van zwemmen tot aan barbecueën en

een uitje naar Giethoorn. Het was een groot succes.

Groeten van de Esch

GROEP IN BEELD: DE ESCH

Een korte terugblik op de activiteiten van de zomervakantie

Schuitje varen

 TEAMUITJE D3-ACTION KIDS

Deze boodschap kregen we mee nadat de

externe audit in verband met certificering HKZ

was uitgevoerd. De woorden van de auditor: ‘Het

is jullie gelukt als jonge organisatie te groeien en

tegelijkertijd aandacht te houden voor

verbetering van processen en kwaliteit. Dat is

bijzonder knap!’

D3 is wederom ISO 9001-2015 HKZ-

gecertificeerd en dat betekent dat we

aantoonbaar hebben gemaakt dat we voldoen

aan kwaliteitseisennormen. Deze normen staan

voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en

welzijn. De auditor heeft geconstateerd dat

zaken op orde zijn, dat D3 de cliënt centraal stelt

en dat er continue aandacht is voor het

verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Daar

zijn we inderdaad best trots op!

WEES TROTS!

Door Hilda Regterschot Medewerker Beleid & Kwaliteit

Op de laatste warme zaterdag van september reisden wij per trein af naar

Amsterdam voor een gezellig teamuitje. Voor sommigen een eerste

kennismaking omdat er afgelopen maanden veel nieuwe gezichten aan

het team zijn toegevoegd. Op het programma stond een rondvaart door

de Amsterdamse grachten waarvoor we ons mochten melden bij het

Scheepvaartmuseum. Na een kop koffie met appeltaart kozen we het

ruime sop. We voeren met een speciale sloep, de Social-Boat (Level-5). Dit

is een spin-off van de TalentHub Amsterdam. Na een heerlijk ontspannen

tocht waarbij we ons onderweg vergaapten aan de mooie

grachtenpandjes en genoten van een drankje en snack legden we weer

aan bij de steiger van het Scheepvaartmuseum. Daar nog even een kijkje

genomen in de replica van het VOC-schip De Amsterdam en het museum.

Het was een heel gezellige dag waarin we elkaar weer wat beter hebben

leren kennen. We sloten de dag af met een heerlijk diner buiten aan het

water bij Kanteen 5. 

Voor wie graag wat meer wil weten over de Social Boat is het leuk een

kijkje te nemen op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/social-

boat

Marianne, Carin, Hilda, Marloes, Natasha, Kea en Angelique

https://www.linkedin.com/in/ACoAAALom6cBY9HuEs9jSkbBmu3bRTQJfJBdbsA
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsocial-boat&data=04%7C01%7Canne%40surmountventures.nl%7C04cd8e4214704b52058008d94aa8cedd%7Ca56e9b695bd54ec58b56e0e5009271a2%7C0%7C0%7C637622911171752760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q%2Be5q2eEjskG8cnYD188q5f6Dpm9lzs%2FqmfP1%2FSluiw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsocial-boat&data=04%7C01%7Canne%40surmountventures.nl%7C04cd8e4214704b52058008d94aa8cedd%7Ca56e9b695bd54ec58b56e0e5009271a2%7C0%7C0%7C637622911171752760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q%2Be5q2eEjskG8cnYD188q5f6Dpm9lzs%2FqmfP1%2FSluiw%3D&reserved=0


Eind vorig jaar zijn de jeugdigen van de Dijcke verhuisd naar Hambroek in het voormalig Fratershuis aan de Alexandrinalaan

in Borculo. Het was voor zowel de jeugdigen als begeleiders een roerige periode. Niet veel later werd Meibeek geopend en

daarmee was het gehele Fratershuis bewoond. 

Het was even wennen, maar al heel snel voelden we ons op onze plek. 

De jeugdigen woonden nu in een klein woonwijkje met tal van buren.

Voor zowel de jongens als voor de buren was het een periode van aftasten en wennen aan elkaar. 

Al vrij snel maakten onze buren kennis met de jongens van Meibeek en Hambroek.

Een kennismaking die niet altijd even soepel verliep, maar we wisten elkaar altijd snel te vinden als er vragen waren of

behoefte aan contact. 

Het is als zeer prettig ervaren dat een ieder daar voor open stond en er na contact sprake was van wederzijds begrip.

Ook Dolf Kraaijvanger, van vorming en recreatie is een grote en belangrijke spil geweest in het leggen en onderhouden van

contacten met de buurt. Samen met een aantal buren zullen er weer verschillende projecten nieuw leven worden

ingeblazen. De vlindertuin is daar een mooi voorbeeld van. 

De behoefte om de buren nader kennis te laten maken met de jeugdigen en begeleiders van het voormalig Fratershuis (en

vice versa)  was erg groot en om hier vorm aan te geven heeft D3, locatie Alexandrinalaan  op 2 juli een buurt BBQ

georganiseerd.

Voorafgaand aan de BBQ zijn we de buurt ingegaan en hebben wij alle buren persoonlijk gesproken en uitgenodigd.

Normaal duurt een wandeling in onze buurt zo’n  10 minuten. 

Nou….. deze keer niet, na een uur hadden we nog niet alle huizen aangedaan.

We kregen zoveel leuke en lieve reacties. Het maakte dat we aan het einde van de wandeling met een grote glimlach terug

liepen naar de groep.

GROEP IN BEELD: MEIBEEK EN HAMBROEK

Geslaagde dag met de buren

‘De Vlindertuin’ ofwel ‘de wildeplantentuin van de fraters’ aan de Alexandrinalaan was

vroeger een begrip op het terrein van de Leostichting in Borculo. Het is onderdeel van- en

grenst aan onze leefgroepen Hambroek en Meibeek.

De laatste jaren is het wat verwaarloosd en de buurt wil er samen met D3 weer nieuw leven

inblazen.

Josine en Jarno, buurtbewoners, begeleiden het project professioneel door een

inrichtingsontwerp te maken voor het terrein bij het Fratershuis. We willen gezamenlijk de

vlindertuin, die onlosmakelijk met de wijk verbonden is, opnieuw op de kaart zetten voor de

buurt en voor passanten. Daarbij is beleving op meer manieren belangrijk. Enerzijds moet het

een stimulans zijn voor de biodiversiteit, maar anderzijds is ontmoeting tussen mensen

onderling en tussen mens en natuur belangrijk. Het idee is dat er een ontwerp gemaakt

wordt waarin een aantal elementen worden geïntegreerd, zoals speelruimte, beleving en

biodiversiteit. Het moet een locatie worden waar mensen elkaar ontmoeten en samen

werken aan een mooie locatie waar we allen trots op kunnen zijn.

Voornemen is te starten met de herinrichting van het naastgelegen veld. Ideeën zijn er

genoeg; een picknickplek, kunstexpositie van onze jeugdigen, vleermuisverblijf, wandelpad,

misschien een bijenstal en ‘natuurlijk’ klim- en klauter spelmateriaal zijn al genoemd.

Vele handen maken licht werk, dus mocht je het leuk vinden ons hierbij te ondersteunen als

vrijwilliger, laat dat dan graag weten aan contact@d3.nl

VLINDERTUIN

Vlindertuin fraters in ere herstellen samen met buurtbewoners

De opkomst was dan ook geweldig op 2 juli. Veel van onze buren hadden een aardigheidje voor de

groepen meegenomen, van bloemen tot snoeppotten. Geweldig!

We hadden de tuin gezellig ingericht zodat iedereen een plekje had om met elkaar in gesprek te gaan.

De jongens kozen ervoor om met elkaar op een grote bank te gaan zitten. Hier kregen ze wisselend

bezoek van verschillende buren en/of medewerkers van D3.

Tijdens de BBQ hebben we heel veel oude verhalen van het vroegere Fratershuis mogen horen. Zo

weten we nu dat de woonkamer van Hambroek de gebedsruimte van het Fratershuis was. En de

keuken van Hambroek was vroeger een bibliotheek.

Er waren zelfs een aantal buren die vroeger in het Fratershuis hadden gewerkt.

Zo leuk om die verhalen allemaal te horen!! Er was sprake van veel wederzijdse herkenning en

verbinding.

Zo gezellig als het was, zo snel ging ook de tijd. 

Wij, de jongens van Meibeek, Hambroek & begeleiders, kunnen terug kijken op een zeer geslaagde

middag/avond.

Wij voelen ons erg welkom in onze nieuwe buurt en wij mogen onze handen dichtknijpen met buren

die begrip hebben voor “onze” jongens.

mailto:contact@d3.nl


 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.

D3 is een jeugdzorgorganisatie en biedt crisisplekken,

overbruggingszorg en langdurig verblijf aan jongeren in de

leeftijd van 6 t/m 18 jaar (en verlengde jeugdhulp 18-23 jaar) boij

wie sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of

gedragsproblematiek.  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 activiteitenaanbod gecreëerd door

begeleiding, onder meer op het gebied van sport en educatie.

Door inzet van integrale zorg ondersteunen wij deze jeugdigen

om weer grip op hun leven te krijgen met als doel een zo

volwaardig en passend mogelijke positie in de samenleving te

krijgen. Vanuit het competentie gerichte werken wordt hier op

individuele basis naar toe gewerkt. 

 

ONZE DOELGROEP

'Begeleiding stuurt je hier goed aan, maar je kan

ook met ze lachen - 15 jarige jongere'

D3 biedt crisis- en overbruggingsopvang aan jeugdigen in de leeftijd

van 6 tot 18 jaar (en verlengde jeugdhulp 18-12), die door

omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Daarnaast is

er ook ruimte voor deze jeugdigen om voor een langere tijd te

verblijven en kunnen zij binnen D3 groot groeien. D3 beschikt in

Borculo over 10  leefgroepen met daarnaast 2 appartementen. In

Hoenderloo bevinden zich 4 leefgroepen. De groepsgroote varieert

van 4  tot  8 jeugdigen.  

ONS AANBOD

Inmiddels bestaat onze organisatie ruim 3 jaar en hebben we in

juni ons aanbod uitgebreid met de nieuwe locatie in Hoenderloo. 

Hoi allemaal,

Ik ben Marloes Neuteboom, 29 jaar en ik kom uit Deventer. Hier woon ik samen met mijn vriend,

zoontje van 1.5 jaar, twee katten en sinds kort ook een pup. Sinds juni ben ik werkzaam als

gedragswetenschapper bij D3 in Hoenderloo. Hier mag ik samen met Natasha, Renze, Anne en de

pedagogisch medewerkers een nieuwe locatie van D3 gaan opzetten, waar ik ontzettend veel zin in

heb. Voorheen heb ik gewerkt als behandelcoördinator bij de Beele, Pluryn. Omdat ik bemerkte dat ik

hier niet meer op mijn plek zat en toe was aan de volgende stap in mijn loopbaan, ben ik gaan

solliciteren. Gelukkig was het in één keer raak! Tot nu toe heb ik een hele goede indruk van D3. Er

heerst een groot gevoel van saamhorigheid en er is echt waardering voor datgene wat eenieder

bijdraagt in het proces om de jongeren (en hun ouders) zo goed als mogelijk te ondersteunen. Ik krijg

er dan ook veel positieve energie van en ik kijk er enorm naar uit om de locatie in Hoenderloo verder

op te bouwen met elkaar. Ik zal ook geregeld in Borculo te vinden zijn voor afstemming met collega’s

en dan maak ik graag kennis met de rest van de medewerkers. Mocht je voor die tijd al met mij in

contact willen komen dan nodig ik je graag uit om een kijkje te komen nemen in Hoenderloo. Het is

hier prachtig zo midden op de Veluwe en wie weet kom je onderweg nog een hertje of wildzwijn tegen

😉

Groet, Marloes Neuteboom.

EVEN VOORSTELLEN

AANMELDEN
Voor aanmelding bij D3 is een verwijzing

nodig van een professional, zoals de lokale

toegang van een gemeente (Centrum Jeugd

en Gezin,

sociaal wijkteam, etc.), een (huis)arts,

psychiater of gecertificeerde instelling zoals

William Schrikker, Leger des Heils, etc.

U kunt, als professional, een cliënt aanmelden

via telefoonnummer 085 – 822 89 99 

en per mail naar contact@d3.nl


