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Het TimeOutHuis

Adres
Peter Scheersstraat 21
6525 DD Nijmegen

Telefoon
+31(0)24 663 72 51

Mobiel
+31(0)6 15 57 29 99

E-mail
info@timeouthuis-gelderland.nl

Internet
www.timeouthuis-gelderland.nl

ontwerp STUDIO 0404

Het TimeOutHuis wordt ondersteund door:



Waar kunnen wij mee helpen?

Soms gaat het mis. Problemen thuis, op 
school, op het werk of gewoon gedoe in de 
omgang met anderen. En dat kan wel eens 
flink uit de hand lopen. Niet iedereen redt 
het altijd op eigen kracht. Als het echt dreigt 
te ontsporen, is het goed dat er hulp klaar 
staat. Speciaal voor meiden van migranten 
afkomst is het TimeOutHuis opgezet.
 
Een opvanghuis waar deze meiden tot rust 
kunnen komen. Waar ze ook kunnen werken 
aan herstel van een goed contact met de ou-
ders. Het TimeOutHuis is een plek waar de 
meiden een bepaalde tijd kunnen wonen en 
waar ze zich veilig en begrepen voelen. Waar 
ze adequate hulp krijgen, waar ruimte is voor 
open gesprekken om een goede toekomst te 
realiseren. 
Dit tijdelijke thuis – dit TimeOutHuis – geeft 
de meiden rust, biedt hen therapeutische hulp 
en perspectief en zo meer kans op een mooie 
toekomst en een goede maatschappelijke 
loopbaan.

Voor meiden van migranten afkomst 
tussen 12 en 18 jaar 

Zo tegen het eind van de basisschool en op de 
middelbare school lopen meiden van migran-
ten afkomst soms vast. In die puberfase lopen 
ze vaak tegen grenzen aan. Het thuisfront stelt 
eisen, de school stelt eisen. Plots worden de 
meiden ook meer bewust van het leven tussen 
twee culturen, de soms wat strakkere regels 
thuis en de vrijere cultuur op school en bij hun 
vrienden. Het kan heel lastig zijn daarin over-
eind te blijven.
Uniek bij de opvang in het TimeOutHuis is 
dat ook de ouders bij het therapeutische 
proces, bij de hulp betrokken worden. Het  
TimeOutHuis beschouwt de ouders als part-
ners in de behandeling. Maar de meiden 
wordt wel een rustperiode geboden. Het  
TimeOutHuis biedt hen een tijdelijk toevluchts-
oord waar in alle rust gewerkt kan worden aan 
een herstel van het contact met de ouders.

Hoe werkt het?

In het TimeOutHuis kunnen de meiden een 
vastgestelde periode verblijven.
Er kan in die tijd gewerkt worden aan:
•   Herstel van een veilige leefomgeving
•   Een goed vervolg van de schoolloopbaan 

en het behalen van een startkwalificatie.
•  Voorkomen van vroegtijdige schooluitval
•   Het bieden van perspectief op een 

maatschappelijke loopbaan
•   Begeleiding in schoolwerk en gesprekken 

met de school
•   Therapeutische gesprekken, zowel 

individueel als in een groep 
•   Therapeutische gesprekken vanuit de 

wereld waarin meiden zijn opgegroeid
•   Bemiddeling tussen de ouders en de  

meiden 
•   Begeleiding van de ouders in het 

opvoeden
De begeleiding is gericht op de terugkeer 
naar huis met duidelijk afspraken voor de 
meiden en de ouders.

Kijk voor meer informatie op de website 
www.timeouthuis-gelderland.nl 


