
 

Het gezinshuis van 

’s Heeren Loo aan de 

Oude Telgterweg 125 

in Ermelo”

’s Heeren Loo en gezinshuizen

’s Heeren Loo te Ermelo biedt ondersteuning aan kinderen met 

een verstandelijke beperking. Dit doet zij op allerlei verschillende 

gebieden, zoals onder andere wonen, dagbesteding, ambulante 

ondersteuning, onderwijs, logeren, zaterdagopvang en woensdag-

middagopvang. 

Februari 2008 gaat ’s Heeren Loo een gezinshuis openen in  

Ermelo aan de Oude Telgterweg 125.

Heeft u verdere vragen?

Mocht u nog nadere vragen hebben aan Gerard en Albertha, dan 

kunt u bellen: 06 29 47 74 19 of mailen 

gerard.meinen@sheerenloo.nl 

Voor meer informatie over het gezinshuis, de wijze van aanmelden 

en het verdere zorgaanbod van ’s Heeren Loo kunt u contact opne-

men met Advies en Informatie tel. 0800 3 55 55 55  

of per e-mail advieseninformatie@sheerenloo.nl



Wat is het  gezinshuis? 

Het gezinshuis is een huis waar kinderen met een verstandelijke 

beperking samenwonen in een gezin. Dit gezin bestaat in elk geval 

uit 2 volwassenen en eventueel hun kinderen. Samen wonen en le-

ven in een huis, net als thuis. 

De gezinshuisouders zijn in dienst van ’s Heeren Loo. Gerard Mei-

nen en Albertha de Voogd komen hier te wonen. Zij hebben ervoor 

gekozen om naast de 8 jarige tweeling Jarik en Asmara, ook kinde-

ren met een verstandelijke beperking te willen opvoeden. 

Het gezinshuis in Ermelo!

Het gezinshuis in Ermelo biedt een woonplek voor 4 kinderen met 

een licht verstandelijke beperking. Alle kinderen hebben een eigen, 

ruime slaapkamer. Er zijn 3 slaapkamers op de eerste verdieping 

en 1 slaapkamer op de 2e verdieping. Op deze 2e verdieping bevin-

den zich ook 2 slaapkamers voor de kinderen van het gezin. 

Achter het huis is een grote tuin, waarin veilig en heel goed  

gespeeld kan worden.

Voor wie is dit gezinshuis?

Dit huis is bestemd voor kinderen met een licht verstandelijke  

beperking voor wie het wonen in het eigen huis en gezin niet meer 

zo goed lukt. Dit huis biedt plek aan 4 kinderen tot ongeveer  

10 jaar oud. 
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