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Bij Amares komen kinderen die net
als jij een licht verstandelijke handicap
hebben. Vind jij het ook moeilijk om
vrienden te maken of word je snel
boos als iemand je niet begrijpt? Of
doe je dingen zonder er goed bij na
te denken en heb je vaak ruzie? Bij
Amares leer je hoe je beter met deze
dingen om kunt gaan. Daardoor voel
je je een stuk fijner en wordt het thuis
en op school gezelliger.

Een opname bij Amares 
Informatie voor kinderen en jongeren



Waarom word ik opgenomen bij
Amares?
Soms zijn de korte bezoekjes of de
dagbehandeling aan Amares niet
genoeg en is het beter om een tijdje
opgenomen te worden. Samen met
zes andere kinderen woon je dan bij 
Amares. Natuurlijk zijn jullie niet 
alleen. De hele dag zijn er mensen die
jou en de andere kinderen begeleiden.
Dat zijn de groepsleiders. Je hebt ook
twee persoonlijke begeleiders. Als je
iets kwijt wilt of er is iets aan de hand
dan ga je eerst naar hen.

Wat kan ik doen bij Amares?
Bij Amares doe je veel dingen die je 
thuis ook doet: eten, spelen, naar 
school gaan. ’s Morgens en ’s
middags eten we met z’n allen brood
en ’s avonds warm. Aan het begin van
iedere maaltijd is er een momentje
stilte. Na 17.00 uur mag de televisie
aan en met de andere kinderen spreek
je af waar jullie naar kijken. Ook is er
een computer in de huiskamer. Elke 
dag krijg je een dagprogramma.
Daarin staat precies hoe laat je uit
bed komt, wanneer je naar school of 
therapie gaat, hoe laat je eet en 
wanneer je weer naar bed gaat.

Wat moet ik leren?
Voordat je bij Amares gaat wonen,
spreken we met jou en je ouders af
wat je gaat leren. Voor ieder kind kan
dat dus anders zijn. Om het je niet
te moeilijk te maken, leer je in kleine
stapjes. Als je een stapje goed hebt
gedaan, krijg je een stempel of een
krul. Als je genoeg stempels of krullen
gespaard hebt, krijg je een verrassing.
Zo wordt leren leuk!

Zijn er regels?
Net zoals thuis en op school zijn er
ook regels waaraan je je bij Amares
moet houden. De regels zorgen 
er voor dat alle kinderen het leuk 
hebben met elkaar en goed kunnen 
samenleven en samenwerken. Een
lijstje met de regels hangt op in de
huiskamer.

Om de kamers bij Amares netjes te 
houden, krijg je iedere dag een
corveetaak. Welke taak dat is, staat
op het lijstje in de huiskamer. Verder
krijg je iedere dag de tijd om je kamer
op te ruimen. Je mag ook je eigen 
kamer gezellig maken door er posters
en kaarten op te hangen.



Speltherapeut/psychomotorische  π
therapeut: met deze mensen ga je 
sporten, spelen of ben je creatief 
bezig. Ze helpen jou om op een 
goede manier om te gaan met de 
dingen die je moeilijk vindt.
Activiteitenbegeleider:  π de 
activiteitenbegeleider doet met 
jou alleen of samen met de andere 
kinderen allerlei leuke activiteiten. 
Bijvoorbeeld voetballen, kleien, 
tuinieren, knutselen en muziek 
maken.
Ouderbegeleider: π  deze begeleider 
praat vooral met jouw ouders. 
Samen met jou en je ouders 
hebben jullie gesprekken over 
thuis.
Voedingsassistente: π  de 
voedingsassistente zie je vaak. Zij 
zorgt voor het eten.

Wanneer zie ik mijn ouders?
Op woensdagmiddag van 15.30 tot
17.00 uur en op woensdagavond van
18.30 tot 20.00 uur mag je bezoek
ontvangen. Twee keer per week mag je 
naar huis bellen. Wanneer je dat doet, 
spreek je af met de groepsleiders.

Wie werken er nog meer bij Amares?
Naast de groepsleiders werken er nog
meer mensen bij Amares. De namen
van sommige functies zijn best
moeilijk. Hieronder lees je wat we
precies bedoelen:

Behandelaar: π  de behandelaar 
maakt samen met jou en je ouders 
een plan. Daarin staat wat jij bij 
Amares komt leren en hoe je dat 
gaat doen.
Psychodiagnosticus: π  deze doet 
verschillende testjes met jou. Zo 
kan de psychodiagnosticus samen 
met de andere mensen kijken 
welke hulp het beste bij jou past.
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Zorg voor onze jeugd
met een lichte verstandelijke
beperking en psychiatrische
problematiek. Deskundig en
betrokken. Samen met anderen
en met beide benen in de
samenleving. Daar staat
Amares voor.

Hoe lang blijf ik bij Amares?
Je blijft minstens een paar maanden
bij Amares maar niet langer dan één
jaar.

Wat is ons adres?
Amares
Oostmolenweg 101
4481 PM Kloetinge
telefoon: 0113 26 71 70


