
Het Parentshouse maakt het mogelijk 
dat een kind met scheidende ouders 
kan rekenen op de nabijheid van 
beide ouders, door één van de 
ouders tijdelijke woonruimte dichtbij 
te bieden.

‚Rust door ruimte tijdens 
de scheiding’ 

Parentshouse 
Olst/Wijhe- 

Raalte



Tijdens een scheiding valt samenwonen 
voor ouders soms zwaar en lopen 
spanningen op. Kinderen lijden hieronder. 
Het Parentshouse biedt rust voor ouders en 
kinderen tijdens een scheiding. Het biedt 
een plek voor één van de ouders, waar 
ook regelmatig de kinderen kunnen 
verblijven. Ook voor een relatie-time-out 
biedt het Parentshouse plek. Het voorkomt 
gedwongen samenwonen, ongewenst ver 
weg wonen, steeds wisselende 
woonplekken of bankslapen bij bekenden. 

Parentshouse Olst-Wijhe/Raalte is 
geopend. Een pand in Raalte met 5 royale 
wooneenheden waarvan 4 met eigen 
keukenblok, met verder gedeelde 
voorzieningen, bestemd voor inwoners uit 
de gemeente Olst/Wijhe en Raalte. De 
huurprijzen variëren van � 390,- tot 
�490,- inclusief gas/water/licht/internet. 



Wilt u zich aanmelden, heeft u vragen, of 
wenst u een oriënterend gesprek, dan 
kunt u dit via het aanmeld- of 
contactformulier op de website kenbaar 
maken. 

Meer informatie is te vinden op de 
website www.parentshouses.nl



√ Een warm welkom en een luisterend 
oor. 

√ Logeermogelijkheden voor uw kind(e-
ren). 

√ Ondersteuning tijdens de woonperiode 
in het Parentshouse. 

√ Een huurcontract van 1 jaar met een 
opzegtermijn van een maand. 

Het Parentshouse Olst-Wijhe/Raalte is een 
initiatief van woningstichting SallandWo-
nen, de gemeente Olst-Wijhe, de gemeen-
te Raalte en De Kern Maatschappelijke 
Dienstverlening.

De voordelen van het kiezen voor het 
Parentshouse zijn:

√ Contact met bewoners in vergelijkbare 
omstandigheden. 

√ Een vaste sociale huurprijs inclusief 
energie, internet en alle overige huur-
lasten. 



Dat het bieden van woonruimte 
rust en ruimte creëert voor 
ouders en kinderen tijdens de 
periode van scheiding of 
relatie-time-out.

Parentshouse Olst/Wijhe, 
Raalte maakt het mogelijk dat 
een kind met scheidende 
ouders kan rekenen op de 
nabijheid van beide ouders, 
door één van de ouders een 
tijdelijke woonruimte dichtbij 
te bieden.

Samenwerking:
Het Parentshouse voor de 
inwoners van Olst/Wijhe, 
Raalte, staat in Raalte en is een 
gezamenlijk initiatief van 
SallandWonen, gemeente 
Olst/Wijhe en Raalte en De 
Kern, Maatschappelijke 
Dienstverlening.

Onze overtuiging:
De nabijheid van beide ouders 
moet vanzelfsprekend blijven 
voor kinderen met gescheiden 
ouders. Dit geeft kinderen 
veiligheid en vertrouwen in een 
periode van onrust en het 
versterkt hun welzijn.

Onze Missie:

Onze Visie:



Graag contact en/of aanmelding via:

Website: www. s .nl parent houses
Mailadres: parentshouse@sallandwonen.nl
Telefoonnummer: 0572 - 348 348


