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Maak kennis met

Woonlocatie Trompweg

Algemene wooninformatie
In Wielwijk in Dordrecht staat de locatie Trompweg
aan de gelijknamige straat aan het eind van een rustige wijk. De bewoners hebben elk een eigen appartement met woonkamer, keuken, slaapkamer,
badkamer en berging. De locatie beschikt over een
lift en een inpandige fietsenstalling. In het kader van
participatie is in 2013 het Steunpunt opgezet in de
ontmoetingsruimte van de Trompweg, met het doel
meer in de wijk te participeren. Het Steunpunt is 7
dagen per week open van 10.00 tot 21.00 uur. In deze
ontmoetingsruimte kunnen bewoners uit de wijk terecht, bijvoorbeeld om ’s avonds mee te eten of om
gezellig een kopje koffie te drinken. Ook worden er
andere activiteiten georganiseerd. Op loopafstand
is een klein winkelcentrum. Daar zijn behalve een
supermarkt ook diverse andere winkels te vinden.
Ook is een bushalte vlakbij. In de buurt ligt tevens
het Wielwijkpark. In het ijkcentrum worden diverse
activiteiten georganiseerd waar een aantal bewoners naartoe gaat, zoals de soos op de vrijdagavond.

‘Wonen in een veilige omgeving met
nabijheid van begeleiding en dagelijkse
contacten met medebewoners.’

Cliënten en begeleiding
Op de locatie wonen 27 cliënten, variërend van
jong-volwassenen tot ouder wordende cliënten. De
bewoners hebben uiteenlopende beperkingen, zoals (lichte) verstandelijke beperking, lichamelijke
beperking, niet-aangeboren hersenletsel, en eventueel bijkomende psychiatrische problematiek. De
ondersteuning die wordt geboden is afgestemd op
de individuele zorgvraag van de cliënten. Niet alle bewoners zijn overdag naar werk of dagbesteding. De
begeleiding is 24 uur per dag aanwezig; ’s nachts in
de vorm van een slaapdienst. Dagelijks kunnen de
bewoners tegen een kleine vergoeding aanschuiven
bij de avondmaaltijd in de gezamenlijke ontmoetingsruimte. De maaltijden worden door de begeleiders
bereid. In het weekend kan er ook gezamenlijk worden geluncht. Bij de Trompweg zijn enkele enthousiaste vrijwilligers actief. Zo is er een klusvrijwilliger
voor klusjes in en rond de appartementen. Ook zijn
er vrijwilligers die activiteiten en uitjes organiseren.

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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