
Voor wie?
Mensen die bij ons verblijven in de verblijfs-

appartementen hebben een indicatie voor 

een klinische verblijfsfunctie. Het gaat 

om kwetsbare mensen, met verschillende 

achtergronden en aandoeningen die de 

veiligheid van een beschermde woonplek 

nodig hebben. Zij hebben moeite om te 

functioneren in de maatschappij en er hun 

plek te vinden. 

Mensen die bij ons verblijven hebben vaak 

minder vrijheden. Er kan soms ook sprake 

zijn van een gedwongen opname. Het ver-

blijf is vaak langdurend.

Bunthorst 1A

De trainingsappartementen zijn een tussen-

stap ter overbrugging naar een woonsituatie 

waar mensen minder begeleiding nodig 

hebben op Levendig Landgoed Huize Padua 

of elders. Mensen die hier komen, volgen 

een trainingsprogramma. Van hen verwacht-

en we dat ze motivatie tonen en verant-

woordelijkheid nemen voor het behalen van 

de afgesproken doelen. In eerste instantie 

gaan we uit van een verblijf van 1 jaar, waar-

na de mogelijkheid bestaat om maximaal 

met 1 jaar te verlengen als dat noodzakelijk 

is om het trainingstraject af te ronden.

Welkom op Bunthorst 1A, een woonvoorziening voor jongvolwassenen, volwassenen en ou-

deren op het mooie Levendig Landgoed Huize Padua in Boekel. Op Bunthorst 1A zijn wij er 

voor mensen met complexe en/of ernstige problematiek die 24 uur per dag langdurige zorg, 

behandeling en begeleiding nodig hebben. We hebben 6 besloten verblijfsappartementen 

en 10 besloten trainingsappartementen. 



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Kluisstraat 2

5427 EM Boekel

088 - 846 00 41 (appartementen)

Bunthorst_a@ggzoostbrabant.nl

De woningen
Bunthorst 1A heeft twee afdelingen: 

• 6 besloten verblijfsappartementen

• 10 besloten trainingsappartementen 

Alle appartementen hebben hun eigen 

sanitaire voorzieningen, een huiskamer, 

keuken en tuin. De appartementen 

kunnen open zijn naar de afdeling (met 

een gesloten buitendeur) of doorgesloten 

worden (gesloten naar de afdeling, open 

buitendeur). Daarnaast kunnen bewoners 

gebruikmaken van een gezamenlijke 

huiskamer, keuken en tuin.

Begeleiding en behandeling
Samen met onze bewoners/cliënten zoeken 

we naar manieren om de kwaliteit van leven 

te vergroten. Daarbij streven we ernaar dat 

mensen zoveel mogelijk hun eigen regie 

houden. We geven begeleiding bij wat niet 

zo goed alleen lukt.  Mensen worden bij 

ons begeleid door een team, dat bestaat uit 

verschillende zorgmedewerkers. 

Denk hierbij aan: verpleegkundigen, een 

psychiater, een orthopedagoog, een klinisch 

psycholoog en activiteitenbegeleiders. 

Dagbesteding
Dagbesteding is een belangrijk onderdeel 

van het leven op deze verblijfslocatie. Dit 

helpt veel mensen om zin te geven aan het 

leven. Dagactiviteiten zijn gericht op het 

structuren van de dag, praktische onderste-

uning en het oefenen van vaardigheden die 

zelfredzaamheid bevorderen. 

Ligging 
Bunthorst 1A ligt op het Levendig Landgoed 

Huize Padua met een prachtig uitzicht. Het 

landgoed heeft veel te bieden. Er worden 

allerlei leuke activiteiten georganiseerd. 

Ook de gezellige dorpen Handel, Boekel en 

Gemert bevinden zich op korte afstand van 

de woonomgeving. 

Meer weten of eens komen kijken? U bent 

van harte welkom. Neem gerust contact 

met ons op. De koffie staat klaar!     


