
WELKOM

Bijna zo goed als thuis



Wie zijn we ?
✓ Autonoom internaat voor jongeren (jongens en meisjes) van 6j tot 

+18j

✓ Gelegen in het groen juist buiten de stadskern van Maaseik. De 

scholen in Maaseik liggen op wandelafstand van het internaat.

✓ We werken samen met 16 # scholen gelegen van Bree over Maaseik tot 

Maasmechelen

✓ Bij ons kies jezelf je school. Ingebouwde internaten daarentegen zijn 

verbonden aan 1 bepaalde school of campus.

✓ Ons TEAM bestaat uit 3 opvoeders die dagelijks instaan voor de 

begeleiding van jullie zoon/dochter aangevuld met meerdere stagairs 

die ondersteunend werken.  



Opvoeders- TEAM



Wat doen we en hoe ? 
 We bieden de jongeren een tweede thuis aan waar ze zich in optimale 

omstandigheden, ieder op zijn niveau – level kunnen ontwikkelen tot 
volwaardige individuen in de maatschappij dus “bijna zo goed als 
thuis”

 Het proces van ontwikkelen- opgroeien is een proces van vallen en 
opstaan – slaan en zalven. Transparante communicatie tussen zowel 
ouders – school en internaat zijn van primair belang om , indien nodig, 
snel te kunnen schakelen

 We bieden de jongeren een dagdagelijkse structuur en regelmaat aan 
in een herkenbaar kader.

 We ondersteunen bij het huiswerk (vooral basisschool en 1ste graad)

 We bieden onze jongeren een luisterend oor/ vertrouwenspersoon

 We maken ruimte voor participatie door de jongeren (internenraad)



Waar doen we dat?
➢ Ons internaat is gelegen net buiten het centrum van Maaseik. De 

scholen in Maaseik liggen op wandel- fietsafstand. De scholen buiten 

Maaseik zijn bereikbaar met het openbaar vervoer

➢ Modern en hedendaags internaat

➢ Iedere jongere heeft zijn eigen kamer

➢ Meerdere ontspanningsruimtes

➢ Studie onder begeleiding in studiezaal of op eigen kamer.

➢ Jongensafdeling – Meisjesafdeling

➢ ……



Internaat AMIGO



Internaat AMIGO 



Wat kost dit ?
 Jongeren <12j (Basisschool) = 13€/dag (+- 2400€ JB)

 Jongeren >12j (Secundair ) =  15€/dag (+- 2700€ JB)

 Zondagdienst 14€/zondag(inschrijven voor minimaal ½ schooljaar) (+-500€ JB)

 De dagprijs is gebaseerd op het All-In principe:

- ondersteuning – begeleiding van “specialisten”

- huur van de kamer

- verbruikskosten ( verwarming – water - …..)

- ontbijt – lunchpakket – warme maaltijd – 4-uurtje – 8- uurtje – woe.snack-…

- algemene kosten woensdaguitstappen ( inkom – vervoer - …..)

➢ Betalingen, bij voorkeur, maandelijks adhv kostgeldbrief.

➢ Enkel effectieve aanwezigheden worden aangerekend. Schoolvrije dagen –

weekenden – vakanties worden NIET aangerekend. Ook zo voor afwezigheden 

wegens ziekte mits een geldig dokterattest kan voorgelegd worden. 



Internaat AMIGO
Autonoom internaat AMIGO

Koningin Astridlaan 91

3680 Maaseik

+3289564870

msk.internaat@skynet.be

www.int-amigo.be

https://www.facebook.com/Internaat-Amigo
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