
Pauze– en herstelplek 

voor jongeren en 

jongvolwassenen  

 

Op adem en in je kracht komen 

Aanmelding volgt via een verwijzer 

De verwijzer neemt telefonisch contact op en in overleg volgt de aan-

melding  en de afspraak voor het kennismakinggesprek. 

Telefoonnummer 0641251759 ( aanmelden kan op werkdagen en in 

dringende gevallen alle dagen tussen 8:00 en 23:00 uur) 



 

Gewoon jezelf mogen zijn, is 

goed voor je. 

Even geen gedoe en dan weer 

verder. Het werkt echt! 

Op adem en in je kracht komen bij de Oases 

Moe en het “gehad” hebben met alles, niet meer 

goed in je vel zitten, problemen of misschien ruzies 

waar je thuis bent…….. 

Soms gaat het dan even niet meer.  

Er even uit. Op adem en in je kracht komen kan dan 

nodig zijn. 

De Oases begrijpt dat heel goed en biedt je een 

pauze en herstelplek. Waar je rust gaat vinden en 

weer tot jezelf kan komen. 

Stichting Oases in Stegeren, Spijkerweg 1, 7737 PV 

Stichting Oases 

De boerderij ligt in het Vechtdal, dichtbij de rivier de Vecht en niet ver van de stad Ommen. 
Het is er landelijk, rustig en vlakbij zijn er mooie bossen en wandelpaden. 

Je logeert bij Kitty en Richard, hun katten en hondje Mina. Hij werkt als monteur en zij is 
maatschappelijk werker en jouw begeleider. Ze zijn aardig, soms grappig en ze vinden dat jij 
gewoon mag zijn zoals je bent. Ze houden rekening met je, zorgen voor je, luisteren naar je. 

Tijd voor jezelf, of juist bezig willen zijn en meedoen met de dagelijkse activiteiten? Het kan 
allemaal. Net wat bij jou past en wordt afgesproken met jou en je verwijzer/ouders/
begeleiders. Samen met Kitty ga je kijken wat jou helpt om te doen in moeilijke situaties, om 
zo in jouw kracht te komen. Een praat en doe therapie tegelijkertijd. Wat zijn moeilijke situa-
ties voor je, die je niet (meteen) kunt veranderen? Welke lastige gevoelens heb je dan en 
wat zou je kunnen doen om die gevoelens te veranderen of minder te laten worden? Crea-
tief bezig zijn, even weg en de natuur in, of ook sporten bijvoorbeeld. 

Natuurlijk heb je ook een eigen kamer. 

 


