
“IEDER MENS IS BESTEMD OM 
VRIJ TE ZIJN”

HET PASSION
TIME OUT IN
HUMMELO



WAT GA JE DOEN?
Het doel van je verblijf bij Het Passion is dat je 

tot rust komt en nieuwe keuzes kunt maken 

voor de toekomst. Waar mogelijk werken we 

aan de verbetering van je leefsituatie. Een 

belangrijk uitgangspunt is dat je gezond in de 

maatschappij en tussen andere mensen mag 

bewegen. Daarom trek je tijdens je verblijf 

samen op met onze vrijwilligers en andere 

gasten. We werken vanuit een christelijke visie 

van naastenliefde. We gaan uit van ieders 

mogelijkheden. Iedereen is met zijn of haar 

eigen levensvisie welkom. Voor verblijf op 

Het Passion hoef je niet christelijk te zijn, 

wel vragen we je om hier respectvol mee 

om te gaan.

HOE ZIET HET ERUIT?
Je kunt maximaal 6 weken op Het 

Passion verblijven. Je hebt een 

eigen kamer. Daarnaast zijn er 

gezamenlijke leefruimtes. We 

eten samen en elke gast van Het 

Passion heeft zijn eigen taken in 

en rondom het huis. We bieden 

HET PASSION IS EEN TIME-OUTVOORZIENING IN EEN MOOIE LANDELIJKE OMGEVING. 

OP DEZE RUSTIGE PLEK KUN JE TOT RUST KOMEN EN WERKEN AAN JE HUIDIGE 

LEEFSITUATIE. WE WILLEN JE EEN PLEK BIEDEN WAAR JIJ JEZELF MAG ZIJN. SAMEN 

MET JOU GAAN WE ONDERWEG NAAR EEN TOEKOMST DIE JIJ VOOR OGEN HEBT.

je een dagstructuur met dagbesteding. In 

de wekelijkse groepsgesprekken bespreken 

we je leerdoelen, de groepssfeer of actuele 

onderwerpen. Naast medewerkers en 

vrijwilligers van Het Passion zijn er ook 

medewerkers van Terwille aanwezig, die je op 

professionele wijze begeleiden als je te maken 

hebt (gehad) met verslaving of justitie. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Het gebruik van alcohol en drugs is niet 

toegestaan op Het Passion, dan moet je per 

direct vertrekken. Voor je verblijf bij ons kun je je 

niet inschrijven in de GBA (ons adres kun je niet 

opgeven als woonadres bij de gemeente). 

AANMELDEN
Voor verblijf op Het Passion kun je contact 

opnemen via 0314-380080 of 

begeleiding@hetpassion.nl. 

Verwijzers: Contact of doorverwijzen via Terwille 

(bij verslavings- of justitieachtergrond) kan via 

050-3117200 of bureaudienst@terwille.nl


