
NieuwsBrief

Op maandag 25 juni 2018 hebben wij onze prachtige 
locatie geopend in Borculo, gemeente Berkelland. 
Vanaf 1 juli 2018 zijn de eerste jongeren geplaatst

DOelgrOep

Domus Dulcis Domus (D3) is een crisis– en overbrug-
gingsopvang voor jongeren van 6 tot en met 18 jaar 
die door omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis 
kunnen wonen en geen gebruik kunnen maken van 
opvang binnen het eigen sociale netwerk. 

werkwijze

Door inzet van integrale zorg ondersteunen wij deze 
jongeren om weer grip te krijgen op hun leven, met 
als doel een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke 
positie in de samenleving. Ofwel: meedoen in de 
maatschappij. Tijdens de periode bij D3 neemt de 
jongere deel aan het groepsprogramma. Daarnaast 
zorgen wij zo spoedig mogelijk voor een plaatsing 
binnen het onderwijs of een andere vorm van 
dagbesteding. Er is veel ruimte voor sport en spel.

Team
Het team bestaat uit 9 à 10 medewerkers per 
behandelgroep die allemaal een pedagogische 
opleiding hebben gevolgd. Samen creëren zij een 
huiselijke sfeer die warmte en rust uitstraalt. Als 
de jongeren in huis zijn, werken groepsleiders 
altijd samen, om zo voldoende aandacht te kunnen 
geven. Tijdens school en/of dagbesteding is er 
groepsleiding samen met een gastvrouw aanwezig 
op de groep, mocht een jongere onverwacht toch 
naar de groep terug moeten keren. Ook in de nacht 
zijn er twee groepsleiders in huis. De omgeving 
nodigt uit tot (buiten) sport en spel. In een bijgebouw 
is ruimte voor indoor sport en spel en worden f i lm-, 
disco- en spelavonden  georganiseerd.



E:  e.zwoferink@d3.nl

erik zwOferiNk - BesTuurDer D3
Na meer dan 25 jaar in het bedrijfsleven heb ik gelukkig de overstap kunnen maken 
naar de zorg. Gezien dat mijn dochter zorg nodig had vanwege haar beperking vond ik 
dat het voor haar en voor een hele grote groep andere mensen tijd was voor een nieuwe 
visie op zorg en ben zodoende een kleinschalige dagopvang begonnen in Holten. Vanuit 
de hieruit ontstane contacten kwam de vraag of ik het initiatief wilde oppakken om een 
kleinschalige, 24 uurs crisisopvang -en overbruggingsgroep te gaan starten. Samen 
met een aantal collega’s hebben we de vraag omarmd en zijn op zoek gegaan naar een 
passende locatie, waar we goed antwoord kunnen geven aan verblijf -en behandeling 
aan jongeren die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling.

In de korte tijd dat we operationeel zijn, zijn we goed bekend bij gemeenten, aanmel-
dende instanties en ketenpartners en zijn zelfs toe aan uitbreiding. Dit willen we, voor-
alsnog, vorm gaan geven dicht in de buurt van de huidige locatie en op termijn ook 
verder in het land.

T: 06-30991487 
E: m.nusselder@d3.nl

mariaNNe NusselDer - algemeeN maNager
Ik stel me graag aan u voor. Ik ben Marianne Nusselder en sinds de start op 1 juli, 
als algemeen manager verbonden aan Domus Dulcis Domus. Hiervoor gaan 32 jaren 
in de zorg vooraf, waarvan 27 jaren in de jeugdzorg. De uitdaging om een kleinscha-
lige jeugdvoorziening op te starten, samen met nieuwe, enthousiaste collega’s heeft 
mij doen besluiten de overstap te maken naar het prachtige terrein in Borculo. Hier 
kan ik mijn passie - mij inzetten voor jongeren die kwetsbaar in de maatschappij staan - 
voortzetten. Jongeren verblijven tijdelijk bij ons en wij werken nauw samen met ouders, 
verwijzers en andere partijen om de volgende stap in het leven van de jongeren te rea-
liseren. Naast het bieden van een veilige, stabiele leefomgeving, ligt voor ons hier een 
mooie rol en dragen we bij aan hun toekomst. Met alle scholen op het terrein is er goed 
contact en dat maakt dat een jongere snel kan instromen in het onderwijs om de draad 
weer op te pakken. Verwijzers en collega’s jeugdvoorzieningen weten ons te vinden en 
we zijn dan ook voornemens een vervolglocatie te openen in de regio.

T:  06-55121073  
E:  l.ameide@d3.nl

lOBke VaN ameiDe - geDragsweTeNsCHapper
Mijn naam is Lobke van Ameide, sinds 1 september verbonden aan Domus Dulcis 
Domus als gedragswetenschapper. Hiervoor ben ik werkzaam geweest in het onderwijs, 
bij een praktijk voor psychische hulpverlening en in een gesloten instelling. Samen met 
mijn collega’s hoop ik rust en stabiliteit te creëren in het leven van jongeren en hun 
omgeving. Hierbij zet ik mijn ervaring en passie voor het werk met jongeren in.

CONTaCTgegeVeNs:

D3 (DOmus DulCis DOmus) 
Slotlaan 3, 7271 NP Borculo
E: contact@d3.nl  
I: www.domusdulcisdomus.nl

T: 06 - 309 914 87 (M. Nusselder)
T: 06 - 306 931 27 (Algemeen nummer)
T: 085 - 822 89 99


