Jarabee versterkt!
Onze missie is dat kinderen en
jongeren zich zo optimaal
mogelijk kunnen ontwikkelen.
Jarabee is er voor gezinnen
waarbij complexe vraagstukken
de ontwikkeling van het kind of
de jongere in de weg staan. Zij
komen er zelf of met lichte
ondersteuning niet uit. Met
betrokken professionals,
pleeggezinnen en in
samenwerking met andere
organisaties ondersteunen we
kinderen, jongeren en gezinnen
om er sterker uit te komen.
Door altijd te kijken naar het
kind en diens omgeving,
benaderen we het vraagstuk

Kinderen van gescheiden ouders
Een kind waarvan het contact met een van
de ouders blijvend verbroken is, krijgt
vaak te kampen met schuldgevoelens,
haatgevoelens, onzekerheid en een gemis
aan identificatie. Dat leidt later tot
moeilijkheden bij het opbouwen en vast
kunnen houden van relaties en een
moeizame omgang met de eigen kinderen.
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vanuit verschillende
perspectieven (systeemgericht).
Hierdoor ontstaan passende
oplossingsmogelijkheden en
versterken we kinderen,
jongeren en gezinnen om regie
in hun eigen leven te voeren.
Eigen kracht is wat iemand zelf
kan, samen met zijn omgeving.

“Op een veilige en frequente manier contact
tussen kind en ouder ”

Korte omschrijving
Jarabee heeft de mogelijkheid om omgang te begeleiden waarbij
geconstateerd is dat de uitwonende ouder niet in staat is om een
zelfstandig contact met zijn of haar kind aan te kunnen gaan of te
kunnen ontwikkelen. De omgang vindt plaats in het Omgangshuis
Twente. In het Omgangshuis gelden duidelijke regels waaraan ouders
zich dienen te houden om zodoende een veilig en positief contact te
waarborgen.

Doelstelling
Kinderen op een veilige en frequente manier het contact met de
uitwonende ouder te laten ervaren. De omgang moet meerwaarde
opleveren voor de ontwikkeling van het kind. Er is geen mogelijkheid tot
groei in de verzelfstandiging van de omgang en uit veiligheidsoverweging
is het niet wenselijk dat het contact zonder begeleiding plaats vindt.
Deskundigheid
De omgang wordt begeleid door twee medewerkers van Jarabee die
ondersteund worden door een gedragswetenschapper. Daarnaast worden
vrijwilligers ingezet vanuit BOR Humanitas onder coördinatie en
begeleiding van professionals van Jarabee.
Duur en frequentie
De uitwonende ouder en het kind kunnen gebruik maken van het
Omgangshuis eenmaal per 6 weken 1½ uur, zolang omgang voor het kind
wenselijk is.

Doelgroep
Jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en hun uitwonende ouder waarbij
er niet teruggewerkt wordt naar zelfstandige omgang. Er zijn
mogelijkheden voor verschillende doelgroepen waarbij zelfstandige,
onbegeleide omgang in de (nabije) toekomst niet mogelijk is, te denken
aan mensen met verslavingsproblematiek, psychische problematiek, nietaangeboren hersenletsel en mensen met een (licht)verstandelijk
beperking.

