
� www.lerenopeigenkracht.nl

� +31 (0)6 - 130 80 432

� info@lerenopeigenkracht.nl

� /lerenopeigenkracht

� Loekatyou

� @LOEKatYOU

� /stichting-loek-you

PL
AA

TS
ZE

G
EL

HI
ER

S
tic

ht
in

g 
LO

EK
@

YO
U

M
id

de
lh

ei
 2

3
55

08
 T

V
 V

EL
D

H
O

V
EN

Heuvelstraat 60
Veldhoven

Merenweg 1A
Wintelre

Soms loopt het op school
net even wat anders

“In de aanloop naar een sprong
vooruit, mag je soms ook even een

stapje terug doen”

Merenweg 1A, Wintelre

Heuvelstraat 60, Veldhoven

Hoeve de Nachtegaal



Stichting LOEK@YOU richt zich op het verbeteren

van de positie van kinderen en jongeren van 

4 t/m 18 jaar, die het erg moeilijk vinden op school,

dreigen uit te vallen uit het onderwijs of thuiszitten

zonder onderwijs.

Wij zijn er ook voor hun ouders.

“In de aanloop naar een sprong vooruit,

mag je soms ook even een

stapje terug doen”

Ons ideaal is dat het beter met je gaat, dat je mee

kunt doen op een manier die bij jou past.

Wij weten: soms is net even iets anders nodig!

Onbezorgd naar school gaan,
dat is toch vanzelfsprekend...

Geldt dit niet voor jou?

Je bent niet alleen!!

TEAM

Ons team is multidisciplinair!

Orthopedagoog
Psycholoog
Pedagoog
Docenten

Pedagogisch medewerkers
Vrijwilligers

Stichting LOEK@YOU
Is laagdrempelig en kleinschalig, zet veilig voelen

en wel-zijn voorop, biedt rust en een prikkelarme

omgeving, werkt met betrokken mensen,

heeft geen winstoogmerk.

Bekostiging
Voor het geven van voorlichting, preventie,

contactdagen, de ontmoet-en-doet ruimte en

educatiemaatjes is Stichting LOEK@YOU

voornamelijk afhankelijk van giften en de inzet

van vrijwilligers. De begeleiding door profes-

sionele krachten kan betaald worden uit PGB,

ZIN, particulier of uit de zorgverzekering.

Informeer eerst naar de mogelijkheden.

Wat wij doen
In één zin: wij zetten alles op alles voor jou!

Wij geven voorlichting aan medewerkers op scholen 

en in de zorg met als doel dat zij beter gaan

samenwerken voor jou, ook preventief.

Wij helpen je ouders en brengen hen in contact
met andere ouders als zij dat willen.

Wij hebben een ontmoet-en-doet-ruimte waarin je

alleen of met leeftijdsgenoten onder begeleiding

van je zorgverlener of een educatie-maatje je eigen

aanloop kunt nemen naar een sprong vooruit.

Als je wilt kunnen wij je ook begeleiden, individueel of

in een kleine groep. Wij hebben mogelijkheden om

je te begeleiden thuis, op onze locatie, buiten of op

jouw school.

Jij bent ons middelpunt.
Wij bouwen aan een sterk netwerk. Wij organiseren

ons om jou heen: zorg en onderwijs samen.


