
Het Tweede Huis biedt: 

 

 24-uurs-opvang 

 Structuur 

 Warmte 

 Een luisterend oor 

 Geborgenheid 

 

 

Voor mensen die tijdelijk 

geen woonruimte hebben,  

of niet thuis kunnen wonen. 
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Het Tweede Huis is een sociaal-

maatschappelijk opvanghuis en is        

gehuisvest in een voormalig klooster in 

Nederasselt (vlak bij Nijmegen, Wijchen 

en Grave). Het Huis wordt omgeven 

door een prachtige tuin. Het Tweede 

Huis is goed bereikbaar per openbaar 

vervoer. 

Het Tweede Huis biedt 24-uurs       op-

vang, dat wil zeggen: een gastvrij,  rus-

tig, warm, gestructureerd, geborgen 

onderdak én een ondersteunend     

luisterend oor.  

De ondersteuning wordt geboden door 

een groep vrijwillige medewerkers,   

geselecteerd op hun persoonlijke 

kwaliteiten.  

 

 

Wie komen in aanmerking als bewoner? 

 

 Het Tweede Huis is bedoeld voor mensen

( geen echtparen), eventueel met kinderen, 

die de thuissituatie missen of niet meer 

aankunnen en/of in andere moeilijke       om-

standigheden verkeren. 

 Mensen die aangemeld zijn voor behandeling 

elders en de tussenliggende tijd niet thuis 

kunnen doorbrengen. 

 Mensen die na een opname elders, nog niet 

naar huis kunnen en tijdelijk een geborgen 

woon-en leefomgeving nodig hebben. 

 

Kortom:  

voor eenieder in een tijdelijke buitengewone 

situatie die tengevolge hiervan voor enige tijd 

een geborgen plek nodig heeft. 

 

Wie zijn onze bewoners?  

 

Onze bewoners zijn bereid om binnen  eigen 

mogelijkheden naar zichzelf te kijken en hun      

manier van in het leven staan zonodig bij te stellen. 

Wanneer daarbij procesmatige hulp noodzakelijk is, 

wordt naast de ondersteunende contacten binnen 

ons Huis een beroep gedaan op deskundigen van 

buiten. 

Aan de bewoners wordt een dagvergoeding            

gevraagd en tevens verwachten wij een bijdrage aan 

de huishoudelijke taken. 

 

Bewoning: 

 

Na een intakegesprek kan, mits plaats, 

na enkele dagen bewoning  plaats- vin-

den. Men kan zelf of via een      hulp-

verlenende instantie een aanvraag voor 

bewoning doen. 

Iedere bewoner kan tot maximaal 1 jaar 

in het Tweede Huis verblijven. In een 

warme, huiselijke, gestructureerde en 

geborgen sfeer krijgt de bewoner, 

eventueel met ondersteuning, de     

gelegenheid zijn of haar leven weer in 

eigen hand te krijgen. 

 

Het Tweede Huis 

Contra-indicatie 

Niet in aanmerking voor bewoning 

van het Tweede Huis komen mensen 

met verslavings- en/of al te grote 

psychische problematiek, die te 

zwaar is voor de draagkracht van 

onze vrijwillige medewerkers. 

De gezamelijke huiskamer en eetkamer 

Eenieder kan in het Tweede Huis     

gebruik maken van verschillende 

soorten  daginvulling, er is een   

creatieve groep, een zanggroep en een 

wandelgroep. Deze momenten worden 

verzorgd door medewerkers en 

zijntoegankelijk voor bewoners,    

medewerkers en  anderen die hiervoor 

belangstelling hebben. 


