
Op adem en in je kracht 

Pauze en herstelplek 

voor jongeren en  

jongvolwassenen  

 

Voor verwijzers 



 

Soms gaat het even niet meer op de plek waar je thuis was.  

Op adem en weer in je kracht komen is dan nodig en kan helpen. 

 

 

Stichting Oases heeft ruimte voor 2 jon-
geren of jongvolwassenen  
 
Ze biedt een fulltime traject met verblijf 
voor minimaal 2 tot maximaal 6 weken.  
 
Leeftijd 15 tot 23 jaar. 

Mina 

Mina 

 
De locatie:  
 
Het verblijf heeft een huiselijk karakter.  
De boerderij ligt in Stegeren, aan de spijkerweg 1. Het heeft 
een groot erf en een dubbel woonhuis.   
Het ligt landelijk en afgelegen, in het Vechtdal nabij Ommen. 
Het is omringt door weilanden, bossen en de rivier de Vecht. 
Een oase van rust en natuur. 
 
De jongere of jongvolwassene heeft er een eigen kamer en 
logeert bij Kitty en Richard, hun 3 katten en hondje Mina.  
Richard werkt overdag als monteur en Kitty is  voor de jongere 
of jongvolwassene beschikbaar.  
Zij is maatschappelijk werker, ACT therapeut en kunstenaar 
(www.k-arts.nl). En de begeleider en aanspreekpunt op de 
Oases. 

 



Het verblijf.   
 
Het verblijf op de Oases is een traject met verblijf en behandeling.  Even uit de situatie, met ruimte en aandacht voor 

jezelf. Zodat er lucht komt en de draagkracht en psychische veerkracht van de jongere of jongvolwassene wordt ver-

groot.  

De behandeling bij Oases is op basis van ACT therapie in samenspel met verschillende, individueel passende activitei-

ten. (Op creatief gebied, sport en bewegen, het zijn in de natuur en ontspanning). ACT richt zich op het zelfbeeld.  Je-

zelf kunnen zijn en jezelf accepteren. Je aan jezelf committeren met zelfcompassie.  

“Wat heb jij nodig om jezelf te kunnen zijn en te blijven?” Inzicht en acceptatie van je eigen aandeel, eigen gedrag, 

gebeurtenis  en/of  (eigen) beperking  komen daarbij aan de orde.   

 
Het verblijf op de Oases is fulltime vanwege de afgelegen ligging en omdat het ruimte geeft om goed te kunnen wen-

nen en je veilig en thuis te gaan voelen.  

Plaatsing en verblijf is op vrijwillige basis en een neutrale plek. Eventuele noodzakelijke vrijheidsbeperkende regels 

moeten daarom met instemmening zijn gemaakt. Voor mensen die niet mobiel zijn of veel lichamelijke verzorging no-

dig hebben is de Oases niet geschikt. LVG of GZ diagnoses zijn geen bezwaar. Ook het perspectief na de plaatsing, of 

het vinden daarvan, zijn wel thema, maar niet de taak van de Oases.  

Bij verslavingsproblematiek moeten vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden. Op de Oases mogen geen drugs en 

sterke alcohol worden gebruikt. Over roken kunnen afspraken worden gemaakt. Vanzelfsprekend wordt de jongere of 

jongvolwassen bij de afspraken rondom het verblijf betrokken. 

 

 

Even geen gedoe en dan weer verder. Het 

werkt echt. 



Logeren bij Kitty en Richard.  

Richard (51) en Kitty (55) een echtpaar en ouders van 
twee uitgevlogen jongvolwassen kinderen.  
Beide zijn tolerant ingesteld en respecteren de diverse 
religies en culturen.  
“Iedereen mag zichzelf zijn en we houden vanzelfsprekend 
rekening met de ander”. 
 
De jongere of jongvolwassene heeft een eigen kamer en 
kan gebruik maken van de andere faciliteiten in het huis. 
Er wordt voor hem/haar gekookt, de was wordt gedaan en 
ruimtes weer schoongemaakt. Nadat de jongere of jong-
volwassene zich meer thuis voelt kan en mag hij of zij 
meer mee doen met de dagelijkse huisactiviteiten. Al naar 
gelang de situatie en behoeften van de jongere of jongvol-
wassene.  

 

De begeleiding en het traject.  
 
Kitty begeleidt en biedt individuele therapie (ACT) aan de 
jongere of jong/volwassene in een traject.  
 
Begeleiding en behandeldoelen:  
Tot jezelf komen en vandaaruit keuzes maken.  
Zelfcompassie, zelfvertrouwen en psychische veerkracht 
vergroten. (Wie ben je echt? Ben je jezelf of ben je wie je 
denkt dat je moet zijn?).  
Behandelactiviteiten op creatief, sportief, mindfulness en 
ontspanningsgebied, passend en competentieverster-
kend. (uitlaatkleppen/tools voor verwerking en stabiliteit 
vinden, toepassen en eigen maken).  
 
Onderdeel van de therapie is daarbij vanzelf ook een re-
flectie op de aanleiding van het verblijf op de Oases.  Wat 
is er gebeurd, wat deed het met jou en mogelijk met an-
deren. Wie had welk aandeel daarin en welk aandeel had 
jijzelf. Wat zou vervolgens nu, straks of een volgende 
keer kunnen helpen om te doen of juist niet meer te 
doen?  



Gewoon jezelf mogen zijn is 

goed voor je 

Hoe het werkt, het traject, de fases: 
 

Aanmelding: De verwijzer belt met de Oases. Is er plek, wat is nodig en past de opvang? Zo ja, volgt er een kennismakingge-

sprek en warme overdracht. In overleg wordt de datum bepaald en wie naast de jongere of jongvolwassene zelf nog bij het 

gesprek zal aanschuiven.  
 
Kennismaking/afspraken/persoonlijk plan voor op adem en in je kracht. Behandel en verblijfafspraken worden ge-

maakt. Het persoonlijk plan voor op adem en in je kracht komt tot stand, de jongere of jongvolwassene gaat akkoord met dit 

plan. 
 
Verblijf fase 1, op adem komen. Wen en je thuis voel fase. Het is belangrijk dat de jongere/jongvolwassene zich thuis en 

veilig gaat voelen op de Oases. Het zal per situatie en persoon verschillen wat daarvoor nodig is. En dit zal ook een thema in het 

kennismakinggesprek zijn geweest. Deze periode staat in het teken van aandacht en ruimte voor de jongere of jongvolwassene.  

 

Tussenevaluatie. Als fase 1 is afgerond volgt er een tussenevaluatie (eventueel met verwijzer en anderen (bijv. ouders) als dat 

is overeengekomen tijdens het kennismakinggesprek). Verder volgens plan? Wanneer nodig aanvulling daarop.  
 
Verblijffase 2, in je kracht komen . Activiteiten en behandelfase, doelen, duur, structuur en inhoud als in het persoonlijke 

plan. 
  
Evaluatie/afsluiting en eindrapportage. Gesprek jongere/jongvolwassene. (eventueel verwijzer en anderen)  

Hoe is het verblijf verlopen, zijn we tevreden? Wat ging goed en wat kon beter? Wat hebben we bereikt? 



Mina 

Huisregels van Oases 

Algemeen is de regel dat iedereen op de Oases 

met respect omgaat met elkaar, elkaars spullen, 

de omgeving en het milieu. 

Verder: 

 Mag er in huis niet gerookt worden. (roken 

kan buiten op aangewezen plekken) 

 Geweld, moedwillige vernieling, stelen, 

drugs en drugsgebruik, en het gebruik van 

sterke drank wordt niet getolereerd. 

 Bezoek alleen op afspraak en in overleg. 

 Zwak alcoholische drank wordt alleen ge-

bruikt onder toezicht en medeweten van 

Kitty en Richard. Bier of dergelijke op de 

kamer is niet toegestaan.  

Over Stichting Oases 

Het concept en de oprichting van de Oases komt van Kitty zelf. Zij 
heeft daarmee de buitenkans en de boerderij in Stegeren gewon-
nen van de provincie Overijssel. 
 

Stichting Oases heeft geen winstoogmerk en als doel depressie en 
burn-out terug te dringen. Op de Oases kun je op adem en in je 
kracht komen.  
Ze maakt daarvoor gebruik van natuurlijke middelen. Een huiselijke 
omgeving, de natuur zelf en sportieve en creatieve activiteiten, die 
allen van zichzelf al een natuurlijke helende werking hebben.  
Normaliseren en ACT zijn daarbij een wezenlijk onderdeel in de be-
jegening en aanpak.  
 
Zij biedt pauze- en herstelplekken voor iedereen die het even te-
veel wordt, om op adem en in je kracht te komen. 

 
 



 Over ACT. 

De basis in ACT (Acceptance en Commitment Therapy) is het accepteren wie je bent, je kwetsbaar-
heden (angst, pijn, verdriet) en de situatie waarin je verkeert. Vanuit deze acceptatie leer je op een 
zachtaardige wijze en met compassie voor jezelf, keuzes te maken over hoe jij met jouw kwetsbaar-
heden en situatie om wilt gaan.  
 

Theoretische achtergrond ACT 

Doel: flexibel kunnen kiezen voor een zinvol leven door: 
Bewust te handelen naar je waarden en leren zaken te accepteren die je minder kunt beïnvloeden, 
zoals je emoties en gedachten. 

ACT komt voort uit de gedragsanalyse en is gebaseerd op een taaltheorie: de Relational Frame The-
ory (RFT). Ze is verwant aan andere vormen van de zogenaamde derde generatie gedragstherapie, 
zoals dialectische gedragstherapie (Linehan), aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie (MBCT), 
gedragsactivatie en functionele analytische therapie (FAP). ACT werkt veel met aandachtgerichte 
oefeningen (mindfulness), ervaringsoefeningen, metaforen, de therapeutische relatie, en humor. 
 
ACT is wetenschappelijk bewezen effectief bij depressie en burn-out. 

Therapie en bezig zijn tegelijkertijd 



Mina 

1997 – 2000 SOS telefonische hulpdienst.  

2000 – 2004 Schoolmaatschappelijk werk speciaal 

onderwijs cluster 2.  

SO Prof. Huizingschool, VSO Maatman 

college. Enschede (Kentalis) 

2002 - 2004          Schoolmaatschappelijk werk speciaal 

basisonderwijs.  

SBO Windroos (Konot)  

2004 - 2006          Schoolmaatschappelijk werk speciaal 

onderwijs cluster 4.  

VSO de Passage Almelo (onderdeel van 

de Kapstok, Attendiz)  

2006 - 2012          Pleegzorgwerker Leger des heils 

2012 - 2016          Pleegzorgwerker William Schrikker       

Groep 

2015 -2017           Projectleider “betrekken familie en        

naasten” PG werkt samen. 

2017-heden          Oprichter/bestuurder Stichting Oases 

Kwalificaties en expertise Kitty: 
 
Diploma’s: 
Beeldend kunstenaar (AKI 1987 )  
Maatschappelijk werker (HBO MWD Saxion, 2000) 
ACT therapeut (See true 2017).  
  
Certificaten: O.a. op gebied van; hechtingsproblematiek,  
trauma’s bij kinderen, rouw en verlies, een taal erbij, 
Oplossingsgericht werken, Tripple P (LVG), wet op de 
jeugdzorg 2014, autisme en aanverwante stoornissen,  
Care nl, Signs of Savety,  
Diverse methodieken mbt kindermishandeling en seksu-
eel misbruik. 
 
Ze is geregistreerd bij het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 
Reg. Nr: 110001109 
AGB code: 94104763   

Kitty Vos 

Klachten 

De klachtenprocedure wordt overhandigd bij de 

plaatsing, daarin staat o.a. ook wie de vertrou-

wenspersoon voor de Oases is en hoe deze bena-

dert kan worden. 

 

Privacy 

Er zijn wettelijke regels over privacy, zodat er veilig  

met jouw gegevens wordt omgegaan. De Oases 

heeft een privacy beleid, die eveneens wordt over-

handigd bij de plaatsing. 



Flexibele begeleiding op maat 

Hulpverlenen is mensenwerk en altijd een dynamisch proces. Naast de nodige kaders voor duidelijkheid, overzicht en 

om de hulpverlening te kunnen verantwoorden, is flexibel zijn en meebewegen in het proces noodzakelijk. Door een 

fulltime traject , kan er ingesprongen worden op zich aandienende momenten in dat proces. Door de behandelactivi-

teiten, wordt dit nog verder vergroot. Samen wandelend of bezig zijn geeft ruimte voor vaak speciale betekenisvolle 

en zinvolle gesprekken. Behalve op cruciale momenten aanwezig kunnen zijn is de relatie tussen de cliënt en de hulp-

verlener belangrijk. Veilig en vertrouwd moet zij voelen om tot optimale resultaten te kunnen komen.   

Elke jongere of jong/volwassene is uniek. Daarom wordt er altijd gewerkt met een persoonlijk plan en is er sprake van 

maatwerk. Er wordt aangesloten bij de situatie, competenties en kenmerken van de persoon.  

Het traject op de Oases en de begeleiding is passend voor diverse situaties en is zo samengesteld dat er voldoende 

ruimte en flexibiliteit is voor de dynamiek van het individuele proces. In heel dringende situaties zou in overleg geko-

zen kunnen worden direct te plaatsen met minimaal nodige informatie en afspraken. Het kennismakinggesprek volgt 

dan zo spoedig mogelijk later. Ook het persoonlijk plan biedt ruimte. In veel situaties zal er sprake zijn van aanwezige 

hulpverlening met doelen/hulpvragen en afspraken, die aansluiting vragen en opgenomen kunnen worden in het 

persoonlijk plan. 

Vanuit mijn werkervaring heb ik specialisatie voor LVG, ZMOK, autisme spectrumstoornissen, hechtingsproblematiek,   

trauma’s en diverse combinaties daarvan. Daarnaast ruime ervaring met multi-probleem gezinnen. 

Kitty 

 

 



Contact 

Aanmelding volgt via een verwijzer 

De verwijzer neemt telefonisch contact op en in overleg volgt  de aanmelding en de afspraak 

voor het kennismakingsgesprek. 

Telefoonnummer: 0641251759 (Aanmelden kan op werkdagen en in dringende gevallen 

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

 

Stichting Oases 

Spijkerweg 1 

7737 PV Stegeren 

info@stichtingoases.nl 

www.stichtingoases.nl 

KvK nr. 68944004 


