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telefoon  0541-358070

 M’n eigen weg wijzer
Ik leef natuurlijk zo zelfstandig 
mogelijk. Ik besluit en kies 
zoveel mogelijk zelf. Als het 
echt niet anders kan, word ik 
geholpen.

 Ik voel me thuis
Mijn leefomgeving sluit aan bij 
mijn persoonlijke wensen met 
betrekking tot wonen, werken, 
dag- en vrijetijdsbesteding. 
 
 Ik houd rekening
Ik voel me verbonden met 
iedereen. Ik praat respectvol, 
eerlijk en open met anderen 
en ik zoek steeds naar oplossin-
gen. Ik let vooral op wat ik en 
anderen wel kunnen. Zoals ik 
het zelf fijn vind, zo doe ik ook 
tegen iemand anders.

 Ik ontdek wat werkt
Ik doe wat werkt en doe dat 
steeds vaker. Ik stop zo snel 
mogelijk met dat wat niet 
werkt. Ik zoek doorlopend naar 
dingen die nog beter werken.

 Ik ben voorbeeldig
Als ik iets doe dan wordt de 
wereld voor iedereen beter. 
Ik leef op een manier waar ik 
achter sta. Ik kan dat uitleggen 
en je mag me er op aanspreken.
 
 ‘K leef samen
Ik ben met alle anderen samen 
verantwoordelijk voor onze 
samenleving. Ik zoek anderen 
op en laat anderen bij me toe. 
Ik heb anderen nodig en zij mij. 
Ik doe altijd mijn best om een 
waardevolle bijdrage te geven.
 
 Ik ontwikkel me
Ik vind het fijn om mijn talenten 
te ontdekken en te ontplooien, 
want leven is ontwikkelen. Ik 
leer van alles wat ik meemaak 
en steun anderen ook in hun 
ontwikkeling.

 Ik help elkaar
Ik help iedereen die betrokken 
is bij Aveleijn  waar het kan en 
ik word geholpen waar dat 
noodzakelijk is. 
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Mijn woning
Sinds februari 2009  wonen 42 cli-

enten in het rustieke grensdorp 

Denekamp in of nabij het apparte-

mentencomplex de “Prinses Ama-

liahof”. Op deze moderne locatie 

is dag en nacht begeleiding aan-

wezig, daarnaast werken vanuit 

deze locatie verschillende teams 

voor ambulante zorg in de omge-

ving. De populatie cliënten is 

divers van jong tot oud, en ieder 

met een eigen hulpvraag. Op de 

Amaliahof wordt voor iedereen 

passende begeleiding geboden.

Alle cliënten hebben een eigen 

appartement, deze zijn ruim en 

modern uitgerust. Zo hebben alle 

cliënten naast hun slaapkamer 

een hobbykamer of logeerruimte, 

een ruime woonkamer en een 

eigen keuken.

In het complex zijn inloopruimtes 

aanwezig waar men elkaar  kan 

ontmoeten. Cliënt Ilse ontmoet 

graag anderen in het inloophuis 

van de Amaliahof. “Het is hier 

gezellig, lekker kletsen met mijn 

vriendinnen. En wanneer het mij te 

druk wordt, kan ik mij terugtrekken 

in mijn eigen huisje.”

In het complex is een professionele 

keuken aanwezig waar de koks 

dagelijks verse maaltijden bereiden. 

Cliënten kunnen gezamenlijk in de 

inloopruimte eten, of samen of 

alleen op hun eigen kamer.

Mijn woonwijk
De “prinses Amaliahof” ligt midden 

in het centrum van Denekamp. Cliën-

ten kunnen daardoor makkelijker het 

dorp inlopen. Thomas vertelt: ‘Ik kan 

zo lopend het dorp in om bood-

schappen te halen. Je kunt er van 

alles kopen. We hebben meerdere 

bloemenzaken, kappers, bakkers, 

slagerijen, supermarkten, maar ook 

gezellige cafés en restaurants waar 

je goed kunt eten.’

Denekamp heeft verschillende voor-

zieningen. Zo is er een groot subtro-

pisch zwembad, een sporthal, paard-

rijden en een kookclub waar ook de 

cliënten gebruik van maken.

Ook op de Amaliahof wordt er voor 

cliënten een zinvolle dagbesteding 

aangeboden. Hier worden activitei-

ten aangeboden naar de wensen van 

de cliënten. Te denken valt aan het 

bakken van taarten, knip- en vouw-

werk, tuinwerkzaamheden en inpak-

werkzaamheden.

Daarnaast worden er door een 

enthousiaste activiteitencommissie 

regelmatig activiteiten georganiseerd 

vanuit de inloopruimte. Ook de 

mooie binnentuin leent zich goed 

voor een feestje of barbecue. ‘Er 

worden veel leuke activiteiten geor-

ganiseerd. En op deze manier kan ik 

de andere bewoners ook beter leren 

kennen,’ vertelt cliënte Wilma.

Op de Amaliahof wordt voor iedereen passende 
begeleiding geboden. Cliënt Erik vertelt: ‘Ik heb hier 

geleerd dat als er iets is, ik dit aan de begeleiding kan 
vertellen. Zo blijf ik er niet zelf mee zitten en dat is fijn.

Amaliahof in Denekamp


