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Maak kennis met

Woonlocatie de Cocon

Algemene wooninformatie
Aan de rand van het gezellige dorp Sleeuwijk is een
winkelcentrum gevestigd met daarboven appartementen die gehuurd worden van de woningbouwvereniging. De cliënten van Syndion wonen op de eerste
en tweede verdieping. Zij kopen zorg en begeleiding
in bij Syndion. De appartementen hebben een woonkamer met keukenblok, slaapkamer, badkamer en
berging. Er is een gezellige binnenplaats die door de
bewoners zelf is ingericht, waar met lekker weer van
de zon genoten kan worden. In het winkelcentrum
op de begane grond zijn diverse winkels, zoals een
supermarkt, kledingwinkels, een winkel met huishoudelijke artikelen en een kantoorboekhandel. Ook is
er een tandarts, een kapper en een apotheek. Voor
lekker eten kun je er terecht bij een pizzeria, snackbar en wokrestaurant. Elke dinsdagochtend wordt
er een gezellige weekmarkt gehouden. Vlakbij De
Cocon is voetbalvereniging Sleeuwijk. Ook zijn er
een aantal kerken in het dorp. In het aangrenzende
dorp Werkendam is een bibliotheek te vinden. De
bus rijdt vanuit het dorp naar de Tol, vanwaar verschillende bussen naar bijvoorbeeld Gorinchem en
Werkendam gaan. Tussen Sleeuwijk en Gorinchem
vaart een veerpont voor voetgangers en fietsers.

‘Zo zelfstandig mogelijk wonen met ondersteuning op maat.’

Cliënten en begeleiding
De 15 bewoners van Cocon wonen zelfstandig
in hun eigen appartement. Ze huren zelf hun woning en kopen zorg en begeleiding in bij Syndion.
Syndion heeft een eigen appartement van waaruit er
24-uurszorg geleverd wordt. In dit appartement is,
naast het kantoor voor Syndion, ook een gezamenlijke ruimte, die dient als ontmoetingsplaats voor de
bewoners. De bewoners kunnen zelf kiezen of ze gebruik maken van de warme maaltijd in de gezamenlijke ruimte, of in hun eigen appartement eten. Zorg
wordt volgens afspraak geleverd. Daarnaast kunnen
de bewoners 24 uur per dag begeleiding oproepen
voor acute vragen en hulp is. De ondersteuning is
erop gericht om de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en afgestemd op de individuele
zorgvraag, zoals het aanbrengen van structuur in de
dag, lichamelijke zorg of begeleiding in het zoeken
naar werk of dagbesteding. Enkele cliënten hebben
een vrijwilliger, met wie ze activiteiten ondernemen.

Zou jij hier willen wonen? Neem dan
contact op met ons Cliëntservicebureau:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
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