
VOORLICHTING 
 

Als je als meisje in verwachting raakt en 

je wilt de baby houden, dan heb je in 

Nederland een probleem. Abortus is zo 

geregeld, met alle gevolgen van dien, 

maar opvang voor moeder en kind is wat 

anders. 

Het mooiste is natuurlijk als je in je 

thuisomgeving wordt opgevangen en/of 

door de man die er mede voor heeft 

gezorgd dat je in verwachting bent. 

Maar het kan ook zijn dat je er alleen 

voor staat. 

Met hulp van anderen is het mogelijk om 

er iets moois van te maken. Het is ten 

slotte een nieuw leven in jouw leven.  
Als ervaren echtpaar willen wij helpen. 

In het kleine Zeeuwsche stadje Hulst 

hebben we, vlak bij het centrum, bus-

station en allerlei instanties, een groot 

huis met de nodige voorzieningen. 

Wij bieden de mogelijkheid dat je samen 

met anderen kunt wonen onder onze 

begeleiding in een veilige, stabiele 

leefomgeving en dat je in alle rust kunt 

bevallen en kunt leren hoe het leven als 

moeder verder op te pakken. 

 

 

 

 

 

 

Samen kijken we naar oplossingen voor 

financiёn, uitkeringen, voorzieningen, 

studiemogelijkheden, werk, nieuwe 

woonruimte. Dit alles in overleg met de 

nodige instanties. 

 

Zodat je na verloop van tijd zelfstandig 

kunt gaan wonen. 

  

 

             
 

zie ook onze website  

www. stichtinghuizeverder.nl    

 

 

Opvang zwangere tienermeisjes:  

omdat ieder leven telt! 
 

HULPVERLENING 
 

Zwangere tienermeisjes en 

tienermoeders kunnen vaak geen 

kant op. 

Wij kunnen jullie tijdelijk onderdak 

bieden en jullie begeleiden. 

Als onderdak hebben we 3 mooie 

kamers voor 3 moeders met baby. Er 

is een gezamenlijke badkamer, toilet, 

keuken, zit-/eethoek en berging.  

Er wordt wel van je verwacht dat je 

in een groep wilt samenwerken en 

leven. 

Als begeleiding helpen we jullie met 

de huishoudelijke dingen, zoals 

koken en schoonmaken. En 

natuurlijk met de geboorte en de 

opvoeding van de baby. 

De begeleiding zal individueel en 

groepsgericht zijn. 

Tevens zal er hulp van instanties van 

buitenaf zijn. 

Kortom: we helpen jullie zodanig 

dat je van hieruit het leven weer 

goed en zelfstandig kunt 

voortzetten. 

Zoek je zo’n plaats, meld je dan aan 

en dan nemen wij contact met je op. 

Er volgt dan een intake gesprek 

waarna we kijken wat er mogelijk is. 

 



VOOR WIE ? 
 

Stichting Huize Verder (SHV) wil er zijn 

voor alleenstaande jonge vrouwen die 

door hun zwangerschap tijdelijke opvang 

en begeleiding nodig hebben, ongeacht 

hun godsdienst, levensbeschouwing of 

land van herkomst (wij helpen wel vanuit 

een christelijke houding). 

Wij verwachten van onze bewoners dat 

zij: 

-bereid zijn deel te nemen in een groep 

-open staan voor persoonlijke- en  

  groepsbegeleiding 

-over enige mate van zelfstandigheid  

  beschikken 

-willen werken aan het zelfstandig gaan  

  wonen  

-niet verslaafd zijn aan drugs en alcohol   

-geen ernstige psychiatrische problemen 

  hebben  

-geen andere kinderen hebben  

-redelijk Nederlands spreken 

 

Aan de hand van een intake wordt 

gekeken hoe we verder gaan. 

 

Ook opvang voor andere vrouwen is 

mogelijk. 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS: 

 

 

 

 

Stichting Huize Verder 

Arnold & Marianne Verbist 

Glacisweg 50 

4561 HG Hulst 

tel. 0114-316473    06-40173839 

 

e-mail: averbist@kpnplanet.nl 

website: www.stichtinghuizeverder.nl  

 

banknr: 1512.54.435 

 

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel 

A.N.B.I verklaring (giften aftrekbaar) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het opvanghuis voor 

zwangere 

tienermeisjes 

in Hulst 
 

 

 

 

 

 

 

Opvang zwangere tienermeisjes:  

omdat ieder leven telt!     


