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PERSUITNODIGING 

 

Groningen, 22 juni 2017 

 

Opening van nieuw leef-/leerhuis voor tienermoeders in 
Groningen 
 
Op donderdag 29 juni 2017 vindt de officiële opening plaats van leef-/leerhuis 

Chavah aan de Lavendelweg in Groningen. In het huis leren jonge (aanstaande) 
moeders, die dat nodig hebben, voor zichzelf en hun baby te zorgen en op eigen 

benen te staan. Leef-/leerhuis Chavah is een franchiseonderneming van Siriz. 

Jonge moeder Khaoula verricht, samen met initiatiefnemers Agnes en Taeke 

Venema, de openingshandeling. 
 

Jonge moeders met problemen 

In het leef-/leerhuis wonen 4 tot 6 jonge (aanstaande) moeders in de leeftijd van 15 tot 

23 jaar. Zij kunnen er terecht als zij zijn vastgelopen in hun leefomstandigheden en 

intensieve begeleiding nodig hebben bij het jonge ouderschap. 
 

Vertrouwde woonomgeving en professionele begeleiding 

De jonge (aanstaande) moeders huren een appartement waar ze maximaal een jaar 

wonen met hun baby. De appartementen zijn gelegen naast de woning van de familie 
Venema. Het echtpaar, Agnes en Taeke, is beschikbaar voor de dagelijkse begeleiding 

van de jonge (aanstaande) moeders. Zij zorgen voor een prettige en vertrouwde 

woonsituatie. Daarnaast krijgen de jonge moeders gemiddeld acht uur per week 

professionele begeleiding van woonbegeleiders van Siriz. Het doel is om de vrouwen, na 
het verblijf bij Chavah, door te laten stromen naar een eigen woning met meer 

zelfstandigheid. Eventueel kunnen zij worden ondersteund met ambulante begeleiding.  

 

 

Korte beschrijving van Siriz 
Chavah is franchisenemer van Siriz. Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte 

organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde 

zwangerschap. Wij zoeken onze klanten op en leveren maatwerk. We maken gebruik 

van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als 

vrijwilligers) en van onze klanten. Bij Siriz werken circa 45 beroepskrachten en 110 

vrijwilligers, zoals: preventiemedewerkers, sociaal pedagogisch werkers, 

woonbegeleiders en maatschappelijk werkers. 

Meer informatie over Siriz kunt u vinden op: www.siriz.nl. 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

U bent van harte uitgenodigd om op 29 juni 2017 bij de opening van leef-/leerhuis 

Chavah aanwezig te zijn. Het programma vindt u hieronder. Mocht u de opening willen 

bijwonen dan ontvangen wij graag uw aanmelding via info@chavah.nl. 

 

http://www.siriz.nl/
mailto:communicatie@siriz.nl
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Voor meer informatie naar aanleiding van deze persuitnodiging neemt u contact op met 

Taeke en Agnes Venema, initiatiefnemers van leef-/leerhuis Chavah, telefoon 06 1676 

4068, e-mail: info@chavah.nl of de bestuurder van Siriz, Ronald Zoutendijk, telefoon 06 

4453 2164, e-mail: r.zoutendijk@siriz.nl. 
 

Programma opening 

15.45 uur: inloop  

16:00 uur: welkom  + sprekers 

16:20 uur: officiële openingshandeling met aansluitend de mogelijkheid om het pand te 

bekijken en elkaar te ontmoeten. 

Dit alles onder het genot van een hapje en drankje verzorgd door Brownies en Downies 
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