
Stichting Zorggroep Erve het Geurts

Het gaat om  
wat er (nog) wel kan!

Persoonlijke en activerende dagbesteding en werkbegeleiding voor volwassenen



Voor wie zijn we er?
Als je een hulpvraag hebt, is het fijn om in 
een omgeving te kunnen zijn die bij je past.  
Iedereen heeft talenten maar soms is het 
moeilijk die aan te spreken. Wij zijn een 
kleinschalige organisatie die uitgaat van wat 
iemand wel kan of leuk vindt om te doen. 
Wij werken met en voor volwassenen, 
momenteel van 30 tot 90+. Voor mensen 
met (vroege) dementie bieden we een uniek 
persoonlijk programma dat DemenTalent 
heet. Voor andere volwassenen met een 
hulpvraag zijn we een omgeving voor dag- 
besteding en werkbegeleiding. Wij denken 
in mogelijkheden. Dat vinden we belang-
rijk, want dan kan iemand meestal meer 
dan je verwacht. Daarnaast helpen mensen 
die bij ons zijn zoveel mogelijk elkaar.  
Door elkaars talenten aan te spreken 
groeit het zelfvertrouwen en plezier.  
Door onze aanpak blijven zelfredzaamheid 
en eigenwaarde langer behouden.
Op Het Geurts is er altijd iets te doen.  
Er zijn dieren die verzorgd worden en het 
terrein moet ook schoon en netjes blijven. 
Er zijn regelmatig dingen die gerepareerd 
of geschilderd kunnen worden.  
Sommige mensen helpen elkaar met 
handwerken of maken samen ambachtelijke 
producten. De dingen die we maken zijn 
vaak van kruiden, bloemen, fruit of hout. 
Bijvoorbeeld natuurlijke handcremes, 
siroop, jam of Twentse geveltekens.  
We werken ook samen met Bakkerij 
Schabbink uit Saasveld, bijvoorbeeld op 
het gebied van kruiden. Allemaal activitei-
ten die passen bij het buitenleven op de 
boerderij. Wat we gemaakt hebben bieden 
we aan voorbijgaande fietsers en wande-
laars aan, in ons landwinkeltje.

Wat bieden wij?
Wij bieden ondersteunende en activerende 
begeleiding en zorg. In het bijzonder aan 
mensen met een zorg- of hulpvraag op het 
gebied van maatschappelijke deelname en 
sociale participatie. We hebben op ons erf 
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plek voor 8 mensen per dag of dagdeel. 
Persoonlijke aandacht en sociale veiligheid 
vinden we essentieel. Het Geurts is in 2015 
gestart en veel mensen vinden ons laag- 
drempelig en zeggen dat er een positieve 
en persoonlijke sfeer is. Zonder druk kan 
er veel maar hoeft er niets. Niet de activi- 
teit, maar de mens met zijn of haar hulp- 
vraag staat centraal. Mensen die bij ons 
komen, houden allemaal van de natuur en 
het buitenleven. We hebben goede erva- 
ringen opgedaan met het samen met deel- 
nemers bedenken van nieuwe activiteiten, 
passend bij individuele talenten. Zo ontstaat 
zelfvertrouwen en houden deelnemers zelf 
ook regie. We koken en eten tussen de mid- 
dag gezellig samen en zo heeft iedereen 
ook structuur in de dag. Mantelzorgers 
krijgen zo ook de handen vrij voor andere 
zaken. Wie meer wil weten, kijkt onze 
website of facebook voor een indruk. Meer 
informatie is ook te krijgen door langs te 
komen voor een kopje koffie of thee bij ons 
Rustpunt voor wandelaars en fietsers.
 
Wie zijn we?
Bij Stichting Zorggroep Erve het Geurts in 
Hengelo kennen we een eigentijdse vorm 
van Noaberschap. Samen, in plaats van 
alleen. Dat geldt voor onze deelnemers en 
hun familie of vrienden. Maar zo werken 
we ook als zelfstandige organisatie. We zijn 
actief in een netwerk met vele Twentse en 
Overijsselse organisaties en zoeken elkaar 
op. We zijn ook onderdeel van een aantal 
landelijke netwerken. Ons erf is geschikt 
en toegankelijk voor mensen met een 
fysieke beperking. Onze activiteiten zijn 
praktisch en door samen aan de slag te 
gaan wordt eenzaamheid voorkomen, 
structuur aangebracht. Zo levert iedereen 
een kleine bijdrage aan de maatschappij 
en draagt het Geurts bij aan een inclusieve 
samenleving. Wat we ook belangrijk  
vinden is dat het landschap rond Erve  
Het Geurts op landgoed Twickel op deze 
manier blijft bestaan.


