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Cavent Lindehoeve
Als je van het buitenleven
houdt, dan is onze boerderij
de Lindehoeve de plek voor
jou. Een prachtige en unieke
plek in Mookhoek. Hier kun
je wonen in één van de 23
appartementen, logeren in
ons mooie logeerhuis en
werken op het land of in
onze winkel. Op woensdagmiddag kunnen kinderen uit
het speciaal onderwijs hier
terecht voor opvang.

Cliënten hebben een indicatie voor zorg en/of dagbesteding van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
of betalen met of zonder persoonsgebonden budget
(PGB). De zorg wordt gegeven in natura (ZIN).

Landelijk wonen, je handen laten
wapperen in de moestuin, de
beesten te eten geven, eieren
rapen of deelnemen aan de activiteiten van onze naschoolse opvang. Het kan allemaal bij ons op
de Lindehoeve.
Wonen
In de Lindehoeve woon je met 22
andere jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke
beperking. Iedereen heeft een eigen
appartement met een keukentje,
douche en toilet. Hiervoor ben je
zelf verantwoordelijk. Als je wilt, kan
je koken en mee-eten door gebruik
te maken van onze gemeenschappelijke keuken. Wonen op de Lindehoeve betekent dat je baas bent

over je eigen leven. Hulp krijg je
waar je dat nodig hebt. Er is altijd begeleiding aanwezig. Ook ‘s
nachts.
Logeren
In het voorhuis van onze boerderij
kun je logeren. We hebben plaats
voor zeven logés: kinderen, jonge-

ren en ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of
een psychiatrische stoornis. Je kan
bij ons op de boerderij actief zijn of
uitstapjes met ons maken. Bij slecht
weer is er binnen van alles te doen:
knutselen, films kijken of spelletjes
met of zonder computer.
Dagactiviteiten
Onze winkel, moestuin, houtverwerking en boerderijdieren zijn onderdeel van onze dagactiviteiten. Ook
als je niet op de Lindehoeve woont,
kan je meedoen. Meedoen met het
voeren en verzorgen van de dieren,
hout zagen en bewerken, op het
land werken, helpen in onze kleine

landwinkel of leuke dingen maken
voor de verkoop.
Naschoolse opvang
Als je speciaal onderwijs volgt, kan
je op woensdagmiddag bij ons
komen. We doen dan verschillende
leuke dingen in en om de boerderij. We halen je op van school
en we spreken met je ouders af
wanneer je wordt opgehaald
Aanmelden of
meer informatie
Bel het cliëntservicebureau
van Cavent:
telefoon 0186 636100, mail
clientservicebureau@cavent.nl
of ga naar cavent.nl.
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