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Indicatie
Om te logeren, heb je een indicatie nodig. De financiering kan op basis 
van een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin). Onze 
intakemedewerkers vertellen je hier graag meer over. Zij helpen je ook met het 
aanvragen van een indicatie als je die nog niet hebt. 

Over Estinea
Estinea ondersteunt circa 900 mensen met een beperking in de Achterhoek en 
Twente. Bijna 800 medewerkers en 425 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor 
hun levensgeluk. Daarbij werken we vanuit de overtuiging dat iedereen - met 
steun van anderen - mee kan doen in de samenleving. Wij helpen mensen om 
hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we met 
hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsgevoel, gedrevenheid, 
oprechte aandacht en professionaliteit.

Logeren bij Estinea 

Logeerhuizen
•	 Slaadreef 41, Aalten
•	 Weemerhof 13-15, Neede

Logeren bij woonlocaties
•	 Zeddamseweg 13, ‘s-Heerenberg
•	 Jachtlaan 49, Silvolde
•	 Vondelstraat 50, Gendringen
•	 Dr. Huber Noodtstraat 20-28, Doetinchem



Je logeert bij Estinea met 24-uurs 
ondersteuning. Er is altijd een begeleider 
dichtbij. Je begeleiders helpen je waar 
nodig en zorgen ervoor dat je een leuke tijd 
hebt. Als jij bij ons logeert, kunnen je ouders 
of vaste verzorgers even op adem komen 
en tijd voor zichzelf nemen. 

Mogelijkheden
Estinea heeft logeerhuizen in Neede 
en Aalten en logeermogelijkheden in 
Doetinchem, Gendringen, ‘s-Heerenberg en 
Silvolde. Als je hier wilt logeren, dan maken 
we afspraken over hoe vaak je komt en hoe 
lang je dan blijft. Of je nu regelmatig komt 
logeren of alleen af en toe, we doen er alles 
aan om ervoor te zorgen dat jij je snel thuis 
voelt.

Logeren in Neede
Het logeerhuis aan de Weemerhof 
heeft zes slaapkamers. Je hebt je 
eigen kamer en maakt gebruik van 
een gemeenschappelijke douche. Twee 
slaapkamers op de begane grond 
hebben een aangepaste douche en toilet 
en zijn bijzonder geschikt voor mensen 

met ook een lichamelijke beperking. De 
Weemerhof heeft een gezellige huiskamer 
waar je samen kunt koken, eten, koffie 
drinken, televisie kijken of een spelletje 
doen. Bij mooi weer kun je heerlijk buiten 
zijn in de ruime tuin met speeltoestel en 
trampoline. 

Het logeerhuis ligt in een woonwijk. Je kunt 
meedoen aan buurtactiviteiten of samen 
met de andere logés iets ondernemen, 
zoals fietsen (op de tandem of duofiets), 
wandelen, naar de kinderboerderij of het 
pretpark. Net wat jij leuk vindt!

Logeren in Aalten
Het logeerhuis aan de Slaadreef 41 in Aalten 
heeft zes kamers en is bijzonder geschikt 
voor mensen met een ernstige meervoudige 
beperking. Jouw ouders of vaste verzorgers 
kennen jou het beste. In overleg met hen 
bieden wij jou de zorg en ondersteuning die 
je nodig hebt. Dat doen we zoveel mogelijk 
op de manier zoals jij dat gewend bent. 
Je hebt een eigen slaapkamer of je deelt 
een slaapkamer met een andere logé. Je 
maakt gebruik van een gemeenschappelijke 
douche en toilet. Daarnaast is er een ruime 
ontmoetingsruimte waar je samen kunt zijn 
met anderen. Je kunt hier tv kijken, muziek 
luisteren, eten of koffie drinken. Er is een 
keuken waar wordt gekookt. Ook is er een 
grote en kleine snoezelruimte.  

De Slaadreef ligt aan de rand van een 
woonwijk, in een groene omgeving waar 
weinig verkeer komt. Het logeerhuis heeft 
een ruime tuin waar je met mooi weer 
heerlijk rustig buiten kunt zitten.

Andere mogelijkheden
Bij een aantal woonlocaties van Estinea kun 
je ook komen logeren. Je logeert dan in 
een logeer-slaapkamer of appartement. Je 
hebt overal een eigen badkamer. Bij deze 
woonlocaties kun je in het weekend en soms 
in overleg, tijdens vakanties komen logeren. 
Kijk op de achterzijde van deze flyer waar je 
terecht kunt.

 

Jouw leven, jouw kracht 
Estinea ondersteunt mensen met een 
beperking in de Achterhoek en Twente. 
Meedoen lukt het beste als je midden in de 
samenleving woont, leeft en werkt. Onze 
locaties liggen daarom meestal midden 
in een woonwijk, in het centrum of aan de 
rand van een dorp of stad. 

Onze steun 
Onze ondersteuning is altijd afgestemd op 
jouw mogelijkheden. We kijken goed naar 
wat jij zelf kunt en wat je kunt leren. Je 
hebt bij Estinea een persoonlijk begeleider. 
Hij of zij is jouw contactpersoon en maakt 
afspraken met je over de ondersteuning. 
Die afspraken leggen we vast in een 
ondersteuningsplan. Je weet dus precies 
wat je kunt verwachten. 

Meer weten? 
Heb je interesse of wil je meer weten 
over logeren bij Estinea? Neem dan 
eens vrijblijvend contact op met onze 
coördinatoren intake. Bel 088 49 50 210.

Je woont thuis en komt af en toe logeren bij Estinea. Lijkt je dat 

wat? Dan is logeren in de logeerhuizen in Aalten en Neede of 

de mogelijkheden bij woonlocaties misschien wel iets voor jou! 

Je komt in een andere omgeving, doet nieuwe ervaringen op en 

leert nieuwe mensen kennen.

Logeren bij Estinea 

Ouder:
‘Onze dochter vindt het altijd heerlijk om te gaan logeren. Het is echt haar 
weekendje uit. Ook voor ons is zo’n weekend waardevol. We kunnen even 
op adem komen en bijslapen. En we kunnen er even helemaal zijn voor  
onze andere kinderen.’ 


