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Jonge vrouwen die 

zijn vastgelopen 

weer laten bloeien



“ Wij helpen jonge  

vrouwen hun 

talenten weer te 

ontdekken en in te 

zetten.”



Wat is Hadassa hoeve

Jonge vrouwen die zijn vastgelopen weer laten bloeien: daarvoor is Hadassa hoeve 
opgericht. We bieden een unieke woonplek aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar, die 
niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van 
een turbulente jeugd of een sociale beperking. Hadassa helpt de jonge vrouwen hun 
leven (weer) op de rails te krijgen en een zelfstandig leven op te bouwen. We doen dat
door hen actief te begeleiden volgens een uniek concept. Wij geloven dat ieder mens 
talenten heeft. We helpen de jonge vrouwen hun talenten weer te ontdekken en in te 
zetten. Zodat ze leren leven zoals leven bedoeld is.

Zorg in een gerenoveerde hoeve

De hoeve is gevestigd in een volledig gerenoveerde monumentale boerderij in de 
buurtschap Ane, bij Hardenberg. Er is ruimte voor maximaal acht jonge vrouwen. 
Naast een eigen ruime woon-/slaapkamer met privé sanitair hebben zij de beschik-
king over een grote, comfortabele woonkamer met diverse zithoekjes, een open 
keuken, een ruime waskamer en een privétuin. Hadassa hoeve vindt het belangrijk 
om de jonge vrouwen een plek te bieden waar zij zich thuis voelen, waar ze de ruimte 
hebben en waar ze zich kunnen terugtrekken. Binnen Hadassa hoeve ligt de nadruk 
op 24-uurs zorg. De zorgaanbieders wonen op de boerderij, waardoor de jonge vrou-
wen altijd bij ze terecht kunnen. Afhankelijk van de ontwikkeling die de jonge vrouw 
doormaakt  is het mogelijk om onder begeleiding zelfstandig te gaan wonen.

Werkvoorziening

De hoeve biedt veel mogelijkheden om de talenten van de jonge vrouwen in te zetten 
en verder te ontwikkelen. De jongeren werken overdag mee aan de realisatie en 
het draaiende houden van de voorzieningen op en om de hoeve. De komende jaren 
staan het verbouwen van de oude gebintenschuur tot een vergaderlocatie en bed & 
breakfast op de agenda. Het oude bakhuis is al verbouwd en wordt nu gebruikt als 
theehuis i.c.m. met een cadeauwinkel (het Pieterpad loopt naast de hoeve).



VAN LEUNEN
   TOT 

LOSLATEN
Met elke jongere wordt een persoonlijk ontwikkelings-
plan gemaakt waarin duidelijk staat wat het doel van het 
verblijf op de hoeve is en hoe aan het doel wordt gewerkt. 
In vier fasen - Leunen, Leren, Leven, Loslaten - werken de 
 begeleiders  samen met de jongeren aan zelfvertrouwen en 
 zelfstandigheid.

LEUNEN

De eerste fase staat in het teken van 
‘leunen’. Er is aandacht, een gezond 

dag- en nachtritme, veiligheid en rust 
en ruimte om op adem te komen.

LEVEN

Na de periode van leunen ontstaan er 
mogelijkheden om te genieten van het leven 
en te ervaren hoe je de dagen op positieve 
wijze kan invullen. De hoeve biedt daarvoor 

veel mogelijkheden. Er worden succes-
momenten gecreëerd en zelfacceptatie 

wordt onderwerp van gesprek.



LEREN

Deze fase krijgt vorm door het 
inzetten van talenten, het vergroten 

van succeservaringen, zelfvertrouwen 
verder uitbouwen, zelfstandigheid 

vergroten en het aangaan van nieuwe 
uitdagingen.

LOSLATEN

Nu breekt een periode aan waarin wordt 
gewerkt aan een leven buiten de hoeve. 

Deze fase wordt gekenmerkt door op zoek 
gaan naar dagbesteding voor een langere 
periode, financieel zelfstandig leven, het 
opbouwen van een netwerk en training 

zelfstandig wonen.



Aanvraag voor 

verblijf op de 

hoeve

Jonge vrouwen kunnen zowel via zor-
ginstellingen,  gemeentelijke instanties, 
ouders of op eigen initiatief een plek 
aanvragen op de hoeve. Bij elke aanvraag 
wordt in een eerste gesprek gekeken 
naar mogelijkheden tot opname. Hierbij 
wordt gelet op de actuele problematiek 
en de hulpvraag, eerdere hulpverlening, 
eventueel aanwezige indicatiestelling en 
de motivatie van de jongere. De zorg-
kosten worden gefinaliseerd vanuit de 
gemeente op basis van PGB. Gezamenlijk 
worden stappen ondernomen die gericht 
zijn om de zorggelden te bekostigen. Dit 
gaat in samenwerking met de gemeente 
waar je woont en de gemeente Harden-
berg. Dit is voor iedereen verschillend 
en wordt tijdens de intake besproken. 
Wanneer blijkt dat er voldoende zicht is op 
vergoeding van het verblijf op de hoeve, 
wordt gezamenlijk een traject opgestart 
om de noodzakelijke indicatiestelling te 
verkrijgen. Naast de zorgkosten, wordt een 
eigen bijdrage gevraagd van € 450,- in de 
maand. Met dit bedrag betaal je de kost 
en inwoning op de hoeve. Deze wordt voor 
begin van de opname vastgesteld.



Vrijwillig, maar niet 

vrijblijvend

Doelen worden alleen gerealiseerd wanneer de jongere zelf de keuze maakt 
om iets aan te pakken. Om de kans op succesvolle afsluiting van het 
verblijf op de hoeve zo groot mogelijk te maken, hanteren wij een aantal 
criteria:

>  de jongere is bereid te werken aan haar 

toekomst;

>  de jongere heeft een zekere mate van 

vaardigheden en kennis, wat zich uit in 

een bepaalde mate van zelfstandigheid;

>  zowel cognitief als lichamelijk heeft 

de jongere mogelijkheden om (in de 

toekomst) zelfstandig te kunnen leven (zo 

nodig met zorg op afstand);

>  de jongere is bereid een verbintenis 

aan te gaan met Hadassa hoeve. Zij 

ondertekent een contract waarin 

duidelijk de leefregels van de hoeve 

staan;

>  de jongere accepteert de christelijke 

setting van de hoeve en de daarmee 

verbonden waarden, normen en regels.



OOK VINDT
U BIJ ONS:

Granny’s barn met teahouse en webwinkelbinnenkort: B&B en 
vergaderlocatie

hadassahoeve.nl

Stichting Hadassa Hoeve  
De Vaart 12, 7784 DJ Ane
Meer informatie? Bel tijdens kantooruren 
met het volgende nummer: 0524 - 560 965. 
info@hadassahoeve.nl


