
Zoekt een groter huis



Villa Vrolijk is een knusse kleinschalige logeeropvang in 
Amsterdam-Noord. Het is mogelijk om doordeweeks, in het 
weekend en in de vakanties te komen spelen en logeren. 
Dat kan incidenteel zijn, maar ook structureel een vast 
weekend per maand. 

Ons ervaren en enthousiaste team doet er alles aan om de 
ouders te ondersteunen en de kinderen een supertijd te 
bezorgen! Wij hebben een passie voor zorg en creëren een 
gezellige en vertrouwde omgeving waarbij ieder kind 
zichzelf kan zijn.

Hallo, 
Wij zijn 
Villa vrolijk



Wij zijn er voor kinderen die gebaat zijn bij een individuele 
benadering en ‘s nachts (extra) toezicht nodig hebben en 
kinderen die het beste op hun plek zijn in een kleine groep. 
Wij bieden de kinderen een afwisselend programma: we 
gaan graag naar buiten, houden erg van zwemmen, maar 
vinden het ook heerlijk om te chillen met een lekker 
(dans)muziekje!

Wij bieden  
een afwisselend  
programma



Wat is het 
Villa Vrolijk 
ZORGAANBOD?

LOGEEROPVANG

THUISONDERSTEUNING

INDIVIDUELE BEGELEIDING



…EEN PLEK WAAR IEDEREEN BLIJ VAN WORDT!

DIT IS VILLA VROLIJK…



Villa Vrolijk bestaat uit oprichtster Anja kramer en een team 
van medewerkers, samen hebben zij een passie voor zorg. 
Zij zorgen er samen voor dat de kinderen een heerlijke tijd 
hebben bij Villa Vrolijk. Wij zijn er voor de kinderen èn 
hun ouders!

Villa Vrolijk is een begrip in de buurt (Amsterdam Noord) en 
wordt een warm hart toegedragen door omwonenden. Een 
plek waar iedereen blij van wordt! 

Een plek  
waar iedereen  
blij van wordt



Wij zijn op zoek naar een  
groter VILLA VROLIJK huis

EN DAAR KUN JIJ ONS MISSCHIEN BIJ HELPEN!



Wij zijn op zoek naar een huurhuis. De locatie moet binnen 
een straal van 15-20 km van de huidige locatie van Villa 
Vrolijk afliggen. (1033 HP Amsterdam). Dorpen die geschikt 
zijn, zijn Oostzaan, Landsmeer, Wormerveer, Purmerland, 
Assendelft, Zaandam en omstreken, maar ook Diemen en 
Amstelveen zouden opties kunnen zijn.

Op de nieuwe locatie moet het mogelijk zijn om onze eigen 
‘Villa Vrolijk wereld’ te creëren. Een tuin met schommel, 
ballenbak en eigen snoezelruimte. Zoals het nu is in 
Amsterdam-noord, maar dan iets ruimer. We beschikken over 
een rolstoelbus, fietsen en skelters dus we komen overal wel! 
Het is leuk om even een wandelingetje te kunnen maken naar 
de supermarkt of het dorpsplein, maar niet noodzakelijk. 
Belangrijker is dat onze eigen ruimte groot en veilig is.

naar wat  
voor huis Zijn  
wij op zoek:



De slaapkamers hoeven niet heel groot te zijn, omdat de meeste 
kinderen de slaapkamer alleen gebruiken om te slapen.

Welke eisen 
Hebben wij voor 
“onze” Villa Vrolijk:

Het gaat om een HUURHUIS
woonkamer  
slaapkamers (waarvan 2 op de begane grond)  
Badkamer op de begane grond (mogelijkheid voor douchebrancard) 
badkamer op de eerste verdieping  
Grote (woon)keuken
Kantoorruimte  
Ruime buitenruimte (schuur & kippenhok)  
Extra ruimte/kamer als snoezelruimte
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Super tof dat je met 
Ons mee wilt denken!

GOEDE IDEEËN KUNNEN JE MET ONS DELEN VIA  
INFO@V-VROLIJK.NL & 0610625422 



VOOR MEER INFORMATIE: WWW.V-VROLIJK.NL  EN INFO@V-VROLIJK.NL  OF KOM EENS BIJ ONS KIJKEN!


