
Don Bosco
Speciale begeleiding voor jeugd en gezin.



Op zoek naar een plek:

Waar de deur altijd open staat?
Waar je gewoon jezelf kunt zijn?
Waar je andere mensen ontmoet?
Waar je altijd terecht kunt als je vragen hebt of ergens over wilt praten?
Waar je terecht kunt voor hulpbij de opvoeding? 
Waar je kind spelend leert?

Dat is Don Bosco
Don Bosco van Juzt biedt activiteiten en 
speciale begeleiding voor kinderen en 
hun ouders. Tijdens de activiteiten werken 
we met de kinderen aan wat ze moeilijk 
vinden; samenspelen, minder snel boos 
worden of vertrouwen hebben in zichzelf 
en elkaar. Ouders kunnen hun kinderen zelf 
aanmelden en inschrijven. 

Activiteiten:

Kinderen (2 tot 4 jaar)

Peuterplus 
Voor peuters die extra aandacht en 
begeleiding nodig hebben. Zij kunnen in 
kleine groepjes samen spelen. Elke dag is er 
een programma dat speciaal gericht is op de 
ontwikkeling van de peuters.

Beter Thuis 
Kleine problemen stapelen zich op en een 
steuntje in de rug is nu echt nodig. Even 
iemand die kan helpen bij de opvoeding. Op 
dat moment wordt er voor een aantal weken 
hulp geboden thuis. Het hele gezin wordt 
hierbij betrokken. 

Kinderen van het (speciaal) basisonderwijs

Begeleiding na school
Naschoolse activiteiten voor kinderen die 
extra aandacht en begeleiding nodig hebben 
bij hun ontwikkeling. Kinderen kunnen in 
kleine groepjes knutselen, sporten of een spel 
spelen. De kinderen kunnen zich uitleven, 
voor iedereen is er wat leuks. Er is altijd 
deskundige begeleiding aanwezig.

Rots en Water
Een fysieke training die zich vooral richt op het 
omgaan met anderen en het opkomen voor 
jezelf. 

Beter Thuis
Zie tekst Beter Thuis bij Kinderen (2 tot 4 jaar)

Jongeren van het voortgezet onderwijs

Groepsbijeenkomsten
Een keer in de week is er een avond voor 
jongeren van het Voortgezet onderwijs waarin 
ze de ruimte krijgen om ervaringen te delen 
en sociale, persoonlijke contacten op te doen.

Beter Thuis
Zie tekst Beter Thuis bij Kinderen (2 tot 4 jaar)

Meer informatie
Juzt
Locatie Don Bosco
Kloosterstraat 1
4701 KH Roosendaal
T +31 (0)165 53 53 26
E donboscoroosendaal@juzt.nl
I www.juzt.nl

Ouders / gezin

Groepsbijeenkomsten
Een praatgroep voor vrouwen waarbij 
ervaringen en problemen gedeeld worden om 
van elkaar te leren en te merken dat je niet de 
enige bent die hiermee te maken heeft. 

Beter Thuis
Zie Beter Thuis bij Kinderen (2 tot 4 jaar)

Aanmelden

Ouders kunnen zichzelf en hun kinderen 
aanmelden bij Don Bosco. Dit kan telefonisch, 
per mail of kom gewoon even langs. 
Wij plannen dan zo snel mogelijk een 
kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden 
met het gezin afspraken gemaakt over de 
begeleiding. We proberen ieder kind direct te 
plaatsen. 
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We juzt care.


