
Contact:

Bestuursleden en

werkgroepleden 

 gezocht!

Familie en vrienden
Woonbedrijf ieder1 in Deventer
Werkplaats 31@ in Diepenveen
Buiten 143, projectmeubilair in Hasselt
KaWin, Kringloopwinkel in Diepenveen
Theo Tuinplanten in Wilp
Bij Jackelien, kledingatelier in
Diepenveen
Van Mourik Verf & Wand in Deventer
Diaconie PGD Lebuïnuskerk  
Stichting Erven Witteveen

Speciale aandacht voor de personen en
organisaties die ons het afgelopen jaar
gesteund hebben: 

 
 

De logeerkamer is ingericht!
Het is wel zo fijn om voldoende ruimte te hebben voor de kinderen. 

Met financiële steun van de Diaconie PGD Lebuïnuskerk hebben we in het Parentshouse
een aparte logeerkamer kunnen inrichten die door onze huurders gebruikt kan worden
voor het verblijven van de kinderen! 

 
Je kunt ons op verschillende manieren
helpen, misschien wil je praten over een
samenwerking, heb je zin om letterlijk
de handen uit de mouwen te steken, of
wil je ons initiatief ondersteunen!

Wij zoeken!

Parentshouse Deventer
bestaat 1 jaar!

Stichting Parentshouse Deventer

Boxbergerweg 18
7431PN Diepenveen
06-13652517
www.parentshouses.nl/deventer
deventer@parentshouses.nl
NL 14 RABO 0356 0926 23

Neem voor tijdelijke
woonruimte contact op met:

deventer@parentshouses.nl

Een Parentshouse biedt tijdelijke huisvesting voor één van de ouders die, ten gevolge van
een scheiding of relatie-time-out, geen woonruimte kan vinden in de buurt van de kinderen.

Binnenkort
woonruimte
beschikbaar!

DOROTHY DEN BOER
Voorzitter

d.denboer@parentshouses.nl

FREERK HOEKSEMA
Secretaris

f.hoeksema@parentshouses.nl

TIJN VAN BUSSEL
Penningmeester

t.vanbussel@parentshouses.nl

Bestuur:

Bekendheid in Deventer...
Ondanks contacten bij de gemeente en een ruim netwerk binnen de wereld van zorg en
welzijn komt het aantal doorverwijzingen binnen de Gemeente Deventer moeizaam op
gang. Waar we zelfs gevonden worden door zorginstellingen en overheden buiten
Deventer, blijft het nog relatief stil binnen de gemeentegrenzen. Kortom een mooi
speerpunt voor de komende periode, eventuele versoepelingen in het COVID-beleid
gaan hopelijk helpen om onze boodschap live over te brengen door middel van
presentaties op locatie.    

 

Bedankt!

https://www.ieder1.nl/
https://www.facebook.com/Werkplaats31/
https://www.buiten143.nl/
https://www.kawin.nl/
http://www.theotuinplanten.nl/
http://www.bijjackelien.nl/
https://www.vanmourik.voorverfenwonen.nl/
https://diaconie.lebuinuskerk.nl/
https://www.ervenwitteveen.nl/

