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D3 BREIDT UIT 
#DROMEN, DURVEN, DOEN #KANSEN #TROTS #JEUGDZORG

#NIEUWE PLEKKEN

D3 werkt competentiegericht en denkt in kansen. Positieve ervaringen en
succeservaringen opdoen is van belang. D3 wil zoveel mogelijk aansluiten bij de
wensen van de jeugdigen en bij zijn of haar eigen kracht en mogelijkheden.

De begeleiding duurt zo kort als mogelijk, zo lang als nodig is en waar nodig tot
volwassenheid.

 
Wij bieden verschillende vormen van verblijf (crisis, overbrugging- en langverblijf),
begeleiding, vorming en recreatie en altijd zorg op maat. De leefgroepen, studio’s,
appartementen en onze nieuwe locatie voor Vorming en Recreatie, bevinden zich
verdeeld over 3 locaties op een prachtig, door natuur omgeven, terrein in Borculo.

 
2,5 jaar geleden, in juli 2018, zijn we gestart op de Slotlaan met 2 groepen. Op deze

locatie bieden wij inmiddels plek voor 26 jeugdigen. In juli 2020 is daar een
kleinschalige leefgroep gecreëerd, die een fijne en warme plek biedt voor jeugdigen
die gebaat zijn bij een prikkelarme leefomgeving. In het voorjaar komt daar op deze
locatie nog zo’n kleinschalige leefgroep bij. Op de Slotlaan bevindt zich tevens een

appartement, inclusief een eigen keuken, badkamer en een eigen ingang.
Jeugdigen die zelfstandig willen leren wonen kunnen hier terecht. Het biedt ook

plek voor moeder/kind opvang. 

Aan de Wessel van Eijlllaan bevinden zich sinds het najaar van 2019, verdeeld over
3 prachtige en ruime woningen omringd door groen, leefgroepen voor jeugdigen in

de leeftijd van 6 tot 18 jaar. In 1 van deze woningen is in december 2020 plek
gemaakt voor een meisjesgroep. Door de structuur en opzet van deze leefgroep
wordt er een fijne en veilige leefomgeving geboden aan meisjes, voor wie het
wonen in een specifieke meisjesgroep van belang is. Op de Wessel van Eijlllaan

bieden wij in totaal plek aan 24 kinderen en jongeren.

Wij zijn trots en blij met onze 3e en nieuwste locatie aan de
Alexandrinalaan in het voormalig “Fratershuis”. In december 2020 is daar
de eerste leefgroep geopend. Vanaf heden is daar ook plek voor acht

jeugdigen op een tweede leefgroep. Deze locatie biedt in totaal plek aan
22 jeugdigen in de leeftijd van 12 -18 jaar, verdeeld over twee leefgroepen

en 6 studio’s. De jeugdigen starten veelal in de leefgroep en kunnen
naarmate zij steeds zelfstandiger worden doorstromen naar een studio

met een eigen keuken en badkamer. 
Op deze locatie is inmiddels ook een mooie plek geopend voor de
jeugdigen die (nog) niet naar school of een andere vorm van

dagbesteding kunnen. Binnen de locatie Vorming & Recreatie, krijgen de
jeugdigen een gestructureerd en inhoudelijk uitdagend dagprogramma

aangeboden. 

Naast de zorg en begeleiding die wij bieden aan de jeugdigen, vinden wij
het contact met ouders en naasten van de jeugdigen net zo belangrijk. Op

elke locatie binnen D3 zijn er daarom voor ouders logeerruimtes
gecreëerd en ingericht, waar zij de mogelijkheid hebben om bij ons te

overnachten.
 

Wij hebben nog plekken voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van
6-18 jaar en zijn 24 uur per dag bereikbaar. U kunt ons bereiken via

onderstaande gegevens.

Slotlaan 3, 7271NP Borculo

E: contact@d3.nl

I: www.domusdulcisdomus.nl

T: 06 - 306 931 27 (Algemeen nummer)

T: 085 – 822 89 99

CONTACT



“LIFE OF BRIAN”

“Het is een feestje om in het oude Fratershuis te mogen wonen”

Sfeerimpressie

“Het is een feestje om in het oude Fratershuis te mogen wonen”: vertelt Brian enthousiast. Zijn ogen twinkelen trots als hij me rondleidt door zijn met zorg ingerichte
appartement. Sinds december 2020 heeft Brian zijn eigen appartement en woont hij niet meer op de gezamenlijke leefgroep. Met vallen, opstaan en hard werken
heeft Brian deze stap voorwaarts naar zelfstandigheid zelf verdiend!
Brian is een van de  bewoners van het verbouwde Fratershuis van weleer, nu omgedoopt tot leefgroep Hambroek en Meibeek. Het biedt een veilige woonplek met
professionele begeleiding  aan jongeren die om wat van reden dan ook, niet meer thuis kunnen wonen. Verschillende factoren kunnen maken dat jongeren, vaak
buiten hun eigen schuld, in de problemen terecht kunnen komen en extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben om hun leven weer op de rit te zetten. Brian
heeft in een pleeggezin gewoond, nadat hij niet meer kon wonen bij zijn biologische ouders. In het pleeggezin werd, tijdens zijn pubertijd, de situatie onhoudbaar en
kwam Brian bij Domus Dulcis Domus (D3) terecht. Nu, een jaar verder, heeft Brian zich persoonlijk ontwikkelt, gaat hij weer naar school, volgt therapie (individueel en
met zijn pleegouders), gaat in de weekenden naar huis, ontvangt zijn biologische ouders in zijn appartement en is bezig om vriendschappen buiten de leefgroep te
ontwikkelen. 
Brian zet koffie en we gaan zitten aan zijn zelf ingebouwde (samen met zijn pleegvader) ruime bar. Vanaf daar zie ik de open keuken en een zithoek die afgeschermd
wordt door een grote roomdivider.  
De deur naar zijn badkamer staat open en ziet er fris en ruim uit. Ik denk dat de meeste studenten dit optrekje een lot uit de loterij zouden vinden.

Brian vertelt over de tijd toen hij net bij D3 was:
 “Ik was nauwelijks gemotiveerd en meer bezig met weglopen, drank en drugs gebruiken dan echt aan mijn toekomst te werken. Onverschillig was ik en zag geen
licht aan het eind van de tunnel. Het maakte allemaal niets uit en ik had voor mijn gevoel geen doel om voor te leven. Ik bekeek het van dag tot dag, was impulsief en
erg beïnvloedbaar. “

“Mijn pleegouders, die ook mijn voogd zijn, was ik liever kwijt dan rijk. Vrijwel elk contact met hen mondde uit in ruzieachtige conflicten. Wat me tegenzat was om
een geschikte school te vinden. Dat duurde veel te lang waardoor ik mij begon te vervelen en mijn motivatie nog minder werd. Met mijn begeleider maakte ik wel
doelen maar daar kon ik me maar tijdelijk aan houden omdat ik telkens terug viel in mijn oude gedrag. Ik werkte op kracht aan mijn doelen en deed het meer omdat
het van mij verwacht werd dan voor mezelf.” 

“Langzaam aan veranderde er wel wat. Mijn focus om op een appartement te mogen wonen hield me op moeilijke momenten bij de les. Ik viel nog wel eens terug in
mijn oude gedrag maar leerde me steeds sneller te herpakken in plaats van te denken “nu heb ik alles verpest en kan ik net zo goed de boel de boel laten”. Ik kreeg
een baan op de 

markt, ging bij de plaatselijke voetbalclub spelen en ging weer naar school. Het contact met mijn pleegouders was nog vaak wat gespannen, maar verbeterde wel
iets.

“Nog steeds voelde ik niet echt de motivatie vanuit mezelf.  Eigenlijk is dat pas echt gekomen toen ik de sleutel van dit appartement kreeg. Sindsdien voel ik me
anders, echt gemotiveerd vanuit mezelf. Dit is nu echt mijn plek. Mijn eigen plek, zelf ingericht met mijn spullen. Geen huis maar een thuis. Ik wil dit niet kwijt
doordat ik keuzes maak die daarvoor kunnen zorgen. Ik kan eten wat ik lekker vind, naar bed gaan wanneer ik wil, familie en vrienden ontvangen en chillen met
mijn buren. Heerlijk die vrijheid”.

Als ik Brian vraag of het wonen op zichzelf ook nadelen heeft, legt hij uit: 
“Ik voel mij best wel eens eenzaam. Op de groep was er altijd wel iemand om je heen en verlangde ik erg naar een plek voor mezelf. Gek genoeg mis ik nu wel
regelmatig de aanspraak en het gezelschap om me heen. Gelukkig heb ik dit bespreekbaar gemaakt met mijn mentor. Inmiddels heb ik geleerd dat ik op momenten
dat ik me eenzaam voel, beter iets kan gaan doen om mijn gedachten te verzetten. Al is het maar de kamer stofzuigen en de afwas doen. Ik merk dat dit helpt. Geen
actie ondernemen en Netflix blijven kijken lost dan niets op, de sleutel is in actie komen.” 
 
Zijn mentor vertelt:
“Brian komt van ver en is niet meer de jongen die hij was zoals hij binnen kwam. Het maakt mijn werk als pedagogisch begeleider meer dan de moeite waard, om te
zien hoe jongeren zich ontwikkelen en toeschouwer  te zijn van hun persoonlijke groei."

Ze vragen me wel eens: “Peter ben ik veranderd?”. Dan zeg ik: “nee je bent nu geworden die je altijd al was. Door alles wat je hebt meegemaakt en de keuzes die je
hebt gemaakt is dat allemaal vertroebeld. Door zo hard aan jezelf te werken heb je ervoor gezorgd dat je echte ik weer zichtbaar is geworden. Wees daar maar trots
op!” 

Tenslotte sluit ik af, wat voor élke jongere geldt maar zeker bij Brian, met het volgende: 
“Zolang de jongere geen perspectief of zingeving ervaart in zijn leven, zal zijn leven een overlevingstocht zijn. Dat kost veel kracht en energie en houden ze maar
tijdelijk vol. Dus voor ons als zorgverleners is dat de hoofdtaak, zorgen dat een jongere weer gaat leven in plaats van overleven!!”



Sinds 1 december 2020 ben ik werkzaam als gedragswetenschapper bij D3. In

2010 startte ik mijn werkloopbaan als gedragswetenschapper in opleiding binnen

de open

jeugdzorg in Harreveld. Na mijn afstuderen kon ik direct starten met een baan in

de (gesloten) jeugdzorg, namelijk bij Huize Alexandra in Almelo. In verband met

het sluiten van deze locatie keerde ik al snel weer terug naar Harreveld

waar ik jarenlang werkte op verschillende afdelingen in met name de gesloten

jeugdzorg. In 2018 besloot ik dat het tijd werd om ervaring op te doen binnen

andere organisaties en met een andere doelgroep, waarna ik eerst als

gedragsdeskundige bij het COA ben gaan werken met alleenstaande minderjarige

vluchtelingen (AMV). Vanuit deze functie maakte ik de overstap naar CTP

Veldzicht en werkte ik als assistent hoofdbehandelaar binnen de forensische

(transculturele)

psychiatrie met volwassenen. Hoewel ik deze posities met veel plezier bekleedde

en hier veel van heb mogen leren, realiseerde ik mij dat mijn hart toch echt

ligt bij het werken met kinderen en jongeren in de jeugdzorg. Bij mijn eerste

kennismaking bij D3 voelde het dan ook direct als thuis komen; een

kleinschalige, groeiende organisatie waar gepassioneerde collega’s samen hard

werken om zo goed mogelijk zorg te bieden aan deze uitdagende en fantastische

doelgroep. Na mijn eerste werkweken binnen D3 is dit beeld alleen maar meer

bevestigd en versterkt. Ik ben dan ook erg blij en trots dat ik daar nu ook een

onderdeel van mag zijn!

EVEN VOORSTELLEN
Gedragswetenschapper Mandy de Wilde

Hallo allemaal,

Mijn naam is Dolf Kraaijvanger. Ik ben 48 jaar jong en heb twee

dochters. Sinds 1 anuari ben ik werkzaam bij D3 als begeleider

Vorming & Recreatie. In het

oude Fratershuis ga ik aan de slag met de jeugdigen die (nog) niet

naar school of naar een andere vorm van dagbesteding kunnen.

Binnen de locatie Vorming & Recreatie, krijgen jeugdigen een

gestructureerd en inhoudelijk uitdagend dagprogramma

aangeboden. Ik heb hiervoor 16 jaar in het speciaal onderwijs

gewerkt en heb daar veel praktijkvakken gegeven. O.a. groen,

techniek, koken, handvaardigheid en administratie. Rond 1

februari gaan we van start met het aanbieden van allerlei

activiteiten in het Fraterhuis aan de Alexandrinalaan 13. Op dit

moment zijn we bezig om alles op te bouwen en te organiseren. Er

vinden ook al verschillende activiteiten plaats. Bij deze activiteiten

kun je denken aan allerlei creatieve activiteiten, zoals het werken

met gips en karton, tekenen en knutselen. Ook zijn er

mogelijkheden voor het aanbieden van meer technische

activiteiten, zoals hout bewerking, metaal bewerking en elektra.

Buiten zullen er ook veel activiteiten plaats vinden, zoals hutten

bouwen, meubels maken van pallets, de tuin onderhouden,

moestuinen maken, zagen van hout, gras maaien enz. Wij kunnen

op de locatie in het Fratershuis, ook gebruik maken van een ruim

opgezette en gezellig ingerichte woon/leefkeuken. Dat biedt de

mogelijkheid om met elkaar rustig de dag te beginnen en door te

nemen en biedt tevens de mogelijkheid om bijvoorbeeld taarten en

koekjes te bakken, maar ook gezamenlijk te lunchen of een lunch

voor te bereiden voor anderen. Als je vragen hebt kun je altijd een

mailtje sturen of langs komen. De afdeling heet ‘Vorming en

Recreatie’. Het mail adres is v-r@d3.nl . Natuurlijk een keertje

binnenlopen kan altijd. Als jullie leuke ideeën hebben om te doen

of te maken dan hoor ik het graag. 

Dolf

EVEN VOORSTELLEN
Begeleider Vorming en Recreatie

PORTFOLIO’S VOOR JONGEREN

In januari 2021 is het portfolio voor jongeren geïntroduceerd voor de afdelingen
Hambroek en Meibeek. Op deze afdelingen wonen jongens van 12 t/m 18 jaar in een
leefgroep. Ook zijn er (semi) zelfstandige studio’s waar jongeren richting
zelfstandigheid kunnen werken, ook nadat zij 18 jaar zijn geworden (tot 23 jaar).

Het portfolio is een middel waarmee jongeren onder begeleiding van hun mentor
aan de slag gaan met hun eigen werkdoelen. Tijdens de eerste zes weken na
opname hebben jongeren wekelijks een mentorgesprek over verschillende thema’s,
zodat de mentor de jongere beter leert kennen. Dit gaat onder andere over wie de
jongere is, zijn familie/ vrienden (netwerk), zijn levensverhaal, waar hij goed in is en
welke dingen hij misschien nog moeilijk vindt. Deze informatie komt allemaal in het
portfolio. Na 6 weken is er de eerste planbespreking waarin onder andere wordt
afgesproken aan welke doelen de jongere gaat werken. De vooruitgang die de
jongere daarna maakt ten aanzien van deze doelen houden jongere en mentor bij in
het portfolio. Op deze wijze heeft de jongere regie over zijn leerproces en aan het
einde van het verblijf bij D3 levert dit een portfolio op waar de jongere trots op kan
zijn! 



Graag neem ik je even mee in een voor mij toch wel bijzonder proces binnen

D3. Ik zal mij eerst even kort voorstellen. Mijn naam is Romee Frederiks, 21 jaar

oud en Social Work student aan Hogeschool Saxion. Per 1 september 2020

ben ik binnen D3 begonnen als stagiaire op groep de Slinge, tevens mijn

jaarstage voor het derde jaar Social Work. Ik merkte al heel erg snel dat D3

voor mij een goede en fijne plek was. Fijne collega’s die samen een fijn team

vormen, een fijne teamleider en ruimte om te leren en te sparren. In de eerste

weken van mijn stage kreeg ik tijd, ruimte en vrijheid om zelf te ontdekken hoe

alles er nu precies aan toe gaat in een jeugdzorgvoorziening. 

 

Dit heeft mij goed gedaan en ik merkte ook dat ik met ontzettend veel plezier

en motivatie startte aan elke stagedag die zich voordeed. Ik merkte dat het

uitgangspunt vanuit D3, competentiegericht werken, ook goed aansloot bij

mijn eigen manier van werken. Daarbij vind ik het zelf bijvoorbeeld ook erg

belangrijk en mooi om de kinderen en jongeren in hun eigen kracht te kunnen

zetten. Meer en meer merkte ik, maar ook mijn collega’s dat D3 en ik een

goede match zouden zijn. 

 

Ongeveer na acht weken werd mij een contract aangeboden als Pedagogisch

Medewerker binnen D3. Ik wist dat het erg goed ging, maar was alsnog

verbaasd. Waarom zouden ze mij als stagiaire een contract aanbieden, terwijl

ik in principe een goedkope extra ‘kracht’ ben door mijn al behaalde MBO4

diploma? Ik heb hiernaar gevraagd en ik kwam er in verschillende gesprekken

achter dat de match tussen werkgever en werknemer een

samenwerkingsverband kan leggen of breken. 

 

Over ongeveer 1,5 jaar zal ik mijn diploma behalen voor de Bachelor Social

Work. Het is voor mij een enorme kans om intussen ervaring op te doen binnen

deze organisatie. Ik ben enorm blij en vereerd dat ik mag deel mag uitmaken

van team de Slinge, en kijk uit naar alle ontwikkelingen die D3, maar zeker ik

zelf ook nog zal doormaken!

 

Romee Frederiks

MEDEWERKER IN BEELD
Pedagogisch medewerker Romee Frederiks

   

       

EVEN VOORSTELLEN
Vrijwilliger Ton van den Oetelaar

Ik woon in Zutphen, ben getrouwd met Kea en wij hebben samen 3
kinderen. Een zoon van 16, een dochter van 19 en een dochter van
20. Ik ben militair geweest en mag mij veteraan noemen. In 1993
ben ik uitgezonden geweest naar het voormalige Joegoslavië. Na
mijn diensttijd (1994) ben ik gaan werken als
vreemdelingenbegeleider en senior vreemdelingenbegeleider in
de PI te Tilburg. Dit beroep heb ik altijd met veel plezier
uitgeoefend. Ik werkte op een bijzondere zorg afdeling, waar
gedetineerden met gedragsproblemen, intensieve individuele
begeleiding nodig hadden. 

In januari 2007 ben ik in een Justitiële Jeugdinrichting gaan
werken (JJI de Hunnerberg in Nijmegen). Mijn passie voor het
werken met jongeren werd al snel zichtbaar. Ik kon verder kijken
dan alleen het gedrag, wat maakte dat ik snel een goede
samenwerking met de jongeren aan kon gaan. Alles draait, vind ik,
om verbinding en het contact met jongeren/mensen. In deze tijd
heb ik Kea leren kennen. Zij werkte in eenzelfde soort setting in
Zutphen. Al snel bleek dat wij dezelfde passie deelden, het werken
met jongeren. 

Helaas kwam er eind 2008 een einde aan mijn carrière binnen de
jeugdzorg. Ik kreeg namelijk last van de ervaringen die ik heb
opgedaan tijdens mijn uitzending naar het Voormalige
Joegoslavië. In de tijd dat het weer wat beter met mij ging, heb ik
een fietsvereniging opgericht. Leden van deze vereniging hebben,
direct of indirect, te maken (gehad) met de gevolgen van
traumatische ervaringen. Omdat mijn/ons hart bij jongeren ligt, die
vaak ook getraumatiseerd zijn, hebben Kea en ik het initiatief
genomen om projecten op te zetten en te organiseren, waarin deze
jongeren samen met oorlogsveteranen fietsen en hebben gefietst.
Omdat er sprake was van herkenning en erkenning onderling, was
er vaak al zonder te veel woorden, direct een mooie basis om
samen uitdagingen aan te gaan. En dat hebben we gedaan. Het
fietsproject Noordkaap – Doorn is hier onder andere het gevolg
van. Daar is een documentaire van gemaakt “Het Zwaarste Verzet” (
https://youtu.be/UrZQjsb0FHU ). Vanuit dit project is Stichting
Ride2LiveLife opgericht.

Ik ben blij dat Kea bij D3 is gaan werken. Het zorgt ervoor dat ik ook
op deze manier in het contact blijf met dit mooie en waardevolle
werk en vak. Ik ben erg onder de indruk van de manier waarop de
mensen van D3 met de jongeren werken. Daarnaast ben ik ook
onder de indruk van de situaties waaruit de jongeren komen. Ik wil
dan ook heel graag mijn steentje bijdragen en mij inzetten als
vrijwilliger. Dit ga ik doen door o.a. het werven van subsidies en
fondsen en ga ik bedrijven benaderen, met als doel dat D3, haar
jongeren en kinderen, nog meer kan bieden op het gebied van een
fijne woon- en leefomgeving, ontspanning en recreatie.

 


