
Huize Filia
”Een veilig en eigen huis”

Voor dochters met een 
verstandelijke beperking 

Onze ambities

eigen tuin

In de Noordoostpolder

24/7 zorg 

op maat

Zelf dagbesteding aanbieden

Gemeenschappelijke 

ruimte

Levensbestendig
wonen

Wil jij ons helpen om ons 
doel te bereiken?

De stichting heeft geen winstoog-
merk en heeft een onbezoldigd 
bestuur. De stichting heeft een 

ANBI-status. 

Er zijn wellicht mensen die 
willen doneren, dat kan via 

IBAN: NL79 RABO 0359 6510 62 
t.n.v. Stichting Huize Filia

Ben jij of ken je iemand met een 
verstandelijke beperking en wil je 

meer informatie? Neem dan gerust 
contact met ons op via onze 

contactgegevens.



Wil je meer weten?
 neem dan geheel vrijblijvend 

contact met ons op!

Voorzitter:              
Secretaris:      
Penningmeester: 

Deze brochure is mogelijk gemaakt 

door de Nederlandse stichting 

voor het gehandicapte kind.

De brochure is vormgegeven 

door Lisa Alves | @door_en_door_lies

Informatie over
Huize Filia

Stichting ‘Huize Filia‘ is door ons - een 
groep enthousiaste ouders - gestart
om onze dochters een goed thuis 

te bieden. Een thuis, waar ze veilig en 
met plezier kunnen wonen.

Uitgangspunten 

• De ouders zijn de initiatiefnemers     
   van het huis;
 
• Het huis is een veilig en 
   plezierig thuis;  

• De ouders hebben gezamenlijke      
   regie over wonen en zorg; 

• De ouders hebben een 
   individuele en gezamenlijke 
   verantwoordelijkheid; 

• De groep zal uit ca. 8 bewoners             
  bestaan met een indicatie van 
  4, 5 & 6 VG bekostigd vanuit 
  de WLZ. 

Bas Hoogenkamp
Wilma Alves
Sto� el Haagsma

Telefoon 
06-13774902

Website
www.huize� lia.nl

Linkedin
Stichting Huize Filia

Email
Info@huize� lia.nl

www.huize� lia.nl

Stichting Huize Filia

Sto� el Haagsma

Onze dochters hebben een 
verstandelijke beperking en door 

hun andere manier van communiceren 
hebben wij de wens een woongroep 

te vormen, waarbij de bewoners - ieder 
met hun eigen mogelijkheden - bij 

elkaar kunnen wonen. Hierbij staan wij 
in direct contact met de verzorgers en 
de organisatie. En is er goed zicht op, 

en zeggenschap over, de 
leefgemeenschap.
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