
PASSENDE ZORG.
Wij waarborgen deskundige begeleiding 
en bieden kwalitatief hoogwaardige zorg. 
Wij werken samen met Estinea vanwege de 
expertise die zij hebben op het gebied van 
zorg voor verstandelijk beperkte mensen. 
Op het gebied van werk en dagbesteding 
zullen wij ondersteunen bij het onderhoud 
van landgoed De Wientjesvoort.

EEN IDEE, GEBOREN 
UIT HET HART.

De droom van Hoeve Sprey is om mensen 
te ondersteunen in hun dagelijks leven 
door er te zijn. Wij willen dit doen 
op onze unieke en eigen zorghoeve. 
Een plaats waar mensen met al hun 
mogelijkheden en talenten kunnen 
wonen en werken. Blijmoedigheid staat 
bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn 
plek waar mensen tot hun recht kunnen 
komen, prettig kunnen leven, kunnen 
genieten en waar onze christelijke 
identiteit zichtbaar tot uiting komt.

UNIEK
Wij bieden een uniek aanbod in Nederland. 
Wonen in de achtertuin van een landgoed 
met een indrukwekkende geschiedenis.  
De groepswoning wordt compleet nieuw 
en onder architectuur gebouwd. Wij willen 
een aanbod neerzetten waar we trots 
op kunnen zijn, niet alleen wij als Hoeve 
Sprey maar ook juist de mensen die bij ons 
komen wonen en werken. Je kan bij ons 
meewerken in het bos- en tuinonderhoud 
op het landgoed. 

MINDER BEBOUWING OP 
DE WIENTJESVOORT.

Door het plan van Hoeve Sprey op locatie 
De Wientjesvoort is er op het landgoed 
beduidend minder bebouwing. Dit komt ten 
goede aan de flora en fauna in dit gebied. 
De zorghoeve staat daarbij ten dienste aan 
behoud van het landgoed. 

GEWOON GOED LEVEN.
Bij Hoeve Sprey is het gewoon goed leven. 
Onze kleinschaligheid en de 24-uurs 
nabijheid van de eigenaar zijn hiervoor 
essentieel. Wij vinden blijmoedigheid 
belangrijk en zijn hierin zelf een voorbeeld.

WIJ ZIJN EEN  
STICHTING.

Bewust, zodat het geld zoveel als mogelijk 
besteed wordt aan diegenen die het nodig 
hebben. 

MISSIE
Wij zijn een kleinschalige zorghoeve waar 
mensen met een verstandelijke beperking zo 
zelfstandig als mogelijk kunnen wonen en 
werken. Wij bieden een continue begeleiding 
en ondersteuning. Dit doen wij op een plek 
waar liefde centraal staat. Liefde voor onze 
medemens geënt op onze liefde voor God.

VISIE
Onze visie is om een veilige en rustgevende 
plek te bieden voor volwassen mensen 
met een (licht) verstandelijke beperking. 
Wij doen dit vanuit een christelijke 
basishouding. Dit komt tot uiting doordat 
wij hart hebben voor onze naasten en 
saamhorigheid stimuleren. Wij geloven dat 
mensen hierdoor tot volle bloei komen en ze 
mogen zijn wie ze zijn. Vanuit onze zorghoeve 
willen we onderdeel zijn van de maatschappij 
en betrokken zijn bij onze omgeving.

OP DE  
WIENTJESVOORT.

BRAM SPREY
0622854399

INFO@HOEVESPREY.NL
WWW.HOEVESPREY.NL

Kennis en kunde 
combineren met 
hart en ziel.


