
   
 

 

 

 
  

Informatie ten behoeve van de nieuwe activiteiten in de Adalia Hoeve.  
 
Wie is Jade Zorggroep? 
JADE Zorggroep is een zorg verlenende organisatie die zich inzet voor 
doelgerichte en professionele ondersteuning en begeleiding van (jong) 
volwassen mensen die zich zonder support moeilijk een “eigen” plaats en 
positie in de samenleving kunnen verwerven en/of deze weten te behouden. JADE Zorggroep 
begeleidt, activeert en ondersteunt mensen. Ze richt zich op meerdere doelgroepen.  
 
Jade Zorggroep biedt Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) huisvesting en begeleiding. 
Deze jongeren vinden bij Jade Zorggroep een veilig (t)huis. Jade Zorggroep kent diverse 
woongroepen waar haar medewerkers 24 uur per dag aanwezig zijn om de jongeren op te kunnen 
vangen, zo ook in de Adalia Hoeve. Binnen de zekere omgeving die Jade Zorggroep haar bewoners 
biedt, werken zij aan weerbaarheid en (sociale) competenties.  
 
Doelgroep 
Binnen deze zogeheten AMV sector biedt Jade Zorggroep begeleiding en huisvesting aan 
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen van verscheidene afkomst. De leeftijd van deze jongeren 
ligt tussen de 13 tot 18 jaar. Jade Zorggroep wil hen voorbereiden op hun toekomst, door hen sterker 
te maken in hun doe- en denkkracht. 
 
Kenmerken/omschrijving van de doelgroep 

 Zowel jongens als meisjes in de leeftijd tussen de 13 tot 18 jaar oud.  

 Diverse landen van herkomst, hierdoor is de bezetting zeer divers. Communicatie in 
gebrekkige benutting van één der wereldtalen gelardeerd met de nodige gebaren.  

 Screening gezondheid, cognitieve ontwikkeling en het ontwikkelingsniveau qua scholing zijn 
met name de eerste begeleidingsaspecten. 

 Alle jongeren staan onder voogdij van Stichting Nidos.  
 
Welke jongeren worden in de Adalia Hoeve opgevangen en wie begeleid hen? 
In de Adalia Hoeve zullen zowel jongens als meisjes kunnen worden opgevangen in de genoemde 
leeftijdscategorie van 13 tot 18 jaar oud. Ze komen onder andere uit Syrië, Eritrea, Afghanistan en 
Iran. Deze Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen zijn zoals de term al zegt zonder ouders in 
Nederland aangekomen en vragen zelf(standig) asiel aan. Omdat zij allen minderjarig zijn, krijgen zij 
een voogd (wettelijke vertegenwoordiger) toegewezen vanuit Stichting Nidos. De jongeren 
ontvangen in deze setting 24-uurbegeleiding verzorgd door Jade Zorggroep, welke al 12,5 jaar dit 
type opvang realiseert. Er is dan ook altijd ’s nachts iemand op de woongroep aanwezig en de 
organisatie beschikt over een bereikbaarheidsdienst/achterwacht. 
 
Waarom worden jongeren opgevangen in een speciale opvanglocatie van Jade? 
Minderjarigen die in Nederland asiel aanvragen worden in speciale opvanglocaties opgevangen, 
omdat voor hen 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. Dit zou je kunnen zien als een 
gezinsvervangend woonhuis. Jade is gespecialiseerd in de opvang van deze doelgroep en heeft vele 
jaren ervaring. Dit maakt hen vaardig dan wel kundig deze opvang te realiseren. De medewerkers van 
Jade Zorggroep zijn allen gekwalificeerd om de opvang voor deze jongeren gespecialiseerd vorm te 
geven.  
 
Mogen de jongeren het terrein verlaten? 
Ja, de jongeren mogen het terrein verlaten. Het is geen gesloten locatie. Wel gelden voor hen, net als 
voor ieder ander, dat zij zich moeten houden aan de regels en gewoonten die in Nederland gelden en 
de regels die de begeleiding met hen afspreekt. Wees u zich er bewust van dat de jongeren nog niet 
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allen bekend zijn met deze regels, maar dat de begeleiding van Jade Zorggroep er alles aan doet deze 
regels aan de jongeren mee te geven. 
 
Hoe zijn deze jongeren naar Nederland / Scheerwolde gekomen? 
Jongeren reizen vaak mee met andere vreemdelingen en kunnen via het Balkan gebergte of de 
Middellandse Zee in Europa zijn aangekomen. De jongeren die op dit moment woonachtig zijn in de 
opvang in de Adalia Hoeve verbleven in een crisisopvang in een sporthal in Woudrichem. Ze zijn al 
enkele weken in Nederland.  
 
Hoe is de gezondheidszorg geregeld? 
De jongeren zijn allemaal verzekerd en kunnen net als ieder ander voor gezondheidszorg bij een 
huisarts en/of andere specialist terecht.  
 
Gaan de jongeren naar school? 
Alle jongeren gaan naar school. Dat betekent dat ze over het algemeen overdag van huis zullen zijn. 
Met uitzondering bij ziekte, vakanties en andere. Ze zullen allen onderwijs volgen bij het Jade College 
in Smilde. Daar volgen ze Voortgezet Onderwijs wat speciaal voor deze doelgroep is ingericht. De 
jongeren zullen met het openbaar of georganiseerd vervoer naar de school in Smilde reizen.  
 
Jade College 
Het Jade College maakt onderdeel uit van Jade Zorggroep en geeft onderwijs aan kinderen van 
vreemdelingen en Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen die (nog) niet in het regulier onderwijs 
terecht kunnen of worden toegelaten. Veel van de jongeren die Jade College bezoeken spreken niet 
of nauwelijks Nederlands. Vaak hebben ze ook weinig of geen ervaring met onderwijs/school en 
sommige jongeren hebben nooit leren lezen en schrijven. Jade College stelt dan ook geen eisen aan 
de vooropleiding van de jongeren. Het onderwijs wat wij aanbieden houdt rekening met onzekerheid 
over waar het kind zijn of haar toekomst op zal bouwen. De nadruk ligt derhalve niet op de 
Nederlandse taal. Het Jade College heeft meerdere scholen voor voortgezet onderwijs waaronder 
Assen, Deventer, Winschoten, Hoogersmilde, Smilde en verzorgt tevens primair onderwijs in Oranje. 
De leerlingen van het Jade College krijgen een programma aangeboden dat zoveel mogelijk op 
henzelf is toegesneden. Het Jade College richt zich er op haar leerlingen kennis en praktische 
vaardigheden bij te brengen die ze overal kunnen gebruiken, waar ook ter wereld. Dit doen wij op 
basis van ons eigen onderwijs programma “Wijzer door de wereld.” Met het lesprogramma leren 
leerlingen van het Jade College snel en goed Nederlands en/of Engels. Op ieder moment van het jaar 
kunnen nieuwe leerlingen instromen. 
 
Hoe lang is de Adalia Hoeve beschikbaar voor deze opvang? 
Vooralsnog is de locatie een halfjaar beschikbaar. 
 
Kan ik als omwonende wat betekenen? Mag ik langs komen? Of kan ik mij melden als vrijwilliger?  
U kunt als omwonende ook wat betekenen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger. Helpen met huiswerk of het 
helpen organiseren van (leuke) activiteiten voor de jongeren. U kunt zich via onze contactgegevens 
bij ons melden. Ook als u een bezoek wilt brengen aan de locatie.  
 
Waar kunnen we naar toe met vragen?  
Jade Zorggroep is 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar, ook voor u. Heeft u dringende 
vragen kunt u deze aan ons stellen via onze contactgegevens. 

http://www.jadebeschermdeopvang.nl/

