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’t Hoge Veld is een initiatief van 
 ouders met een jongvolwassenen 

kind met autisme (ASS)
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‘T HOGE VELD!
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DOEDOE
U kunt deze jongvolwassenen op veel manieren 
steunen. Bijvoorbeeld door Vriend van ‘t Hoge 
Veld te worden en jaarlijks een bedrag te doneren. 
Een éénmalige bijdrage is ook van harte welkom! 
’t Hoge Veld heeft een ANBI-status waardoor 
giften en schenkingen van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting mogen worden afgetrokken. 

Voor bedrijven die een bijdrage willen leveren zijn er 
legio mogelijkheden waarover wij graag in gesprek 
gaan. 

Naast de inrichting van de gemeenschappelijke  
ruimtes moeten de twaalf appartementen compleet 
worden ingericht. De tuin moet ook worden aange-
legd. Dit alles moet door de bewoners zelf worden be-
kostigd en hiervoor is een bijdrage van harte welkom.

Wat gebeurt er met uw bijdrage?
Uw donatie komt geheel ten goede van de bewoners 
van ’t Hoge Veld. Van de opbrengst worden activiteiten 
voor de bewoners georganiseerd en bijvoorbeeld zaken 
voor de tuin en de gezamenlijke ruimten aangeschaft. 
U ontvangt jaarlijks een nieuwsbrief met informatie 
over de besteding van de opbrengst. 

’t Hoge Veld is een initiatief van ouders op zoek naar 
een woonvoorziening voor hun jongvolwassen kind 
met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Woongroep ’t Hoge Veld zal deze jongvolwassenen 
een kleinschalige, huiselijke en veilige woonomge-
ving bieden met 24-uurs zorg. Ze krijgen een eigen 
thuis.

Met de voormalige hoeve ’t Hoge Veld in Duiven 
werd een geschikte locatie gevonden voor ons doel. 

Deze monumentale boerderij wordt gedeeltelijk 
afgebroken en zal na de verbouwing moderne 
woonruimte bieden aan 12 bewoners. Het pand is 
eigendom van Woonstichting Vryleve uit Lobith. 
De bouw is naar verwachting eind 2023 gereed.

De bewoners huren de appartementen van Vryleve. 
Omdat een sociale omgeving met groepsactiviteiten 
belangrijk is voor onze kinderen krijgt ’t Hoge Veld 
ook voorzieningen als een gezamenlijke eetkeuken, 
woonkamer en tuin

VRIEND WORDEN 
OF DONEREN

Vriend worden, doneren of zoekt u contact?

E-mail: info@hogeveld.org
www.hogeveld.org

Facebook: ’t Hoge Veld
Instagram: hogeveld_duiven

Stichting woongroep ’t Hoge Veld
KVK.nr: ; 74853910
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Hoeve ’t Hoge Veld is een van oorsprong 17e-eeuws 
rijksmonument. Beschreven als: “Een schilderachtige 
hofstede, oostelijk van het dorp aan de met bomen 
bezoomde weg.” De hoeve is van grote historische 
waarde voor de gemeente Duiven.

’t Hoge Veld wordt zorgvuldig verbouwd om aan de 
specifieke eisen en wensen te kunnen voldoen voor 
bewoners met autisme.

Op het terrein had kunstenaar Will Schropp een 
 houtenbeeldenatelier. Zijn atelier blijft aanwezig op 
het terrein in een nieuw gebouw naast de hoeve.

Boerderij 

‘t Hoge Veld
Voortgang en 
bouwproces
Op www.hogeveld.org 
en op onze Facebook- en 
Instagrampagina is het 
bouwproces te volgen. 

Foto boerderij in 1964 Wonen
De woongroep is bedoeld 
voor jongvolwassenen 
met een autisme spectrum 
stoornis (ASS) die in hun 
woonomgeving zorg en 
begeleiding nodig hebben.

Aanmelden kan op onze 
website www.hogeveld.org

Alle hulp is van harte wel-
kom! Door te komen hel-
pen, te doneren, sponsoren 
of door vrijwilliger te wor-
den. Laat je hart spreken en 
meld je aan!
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Help mee en 
word vriend


