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Maak kennis met

Woonlocatie Nieuwstad

Algemene wooninformatie
Locatie Nieuwstad is gevestigd in de gelijknamige
rustige straat aan de rand van de bruisende binnenstad van Gorinchem. Iedere cliënt heeft in dit wooncomplex een eigen appartement met woonkamer,
keuken, slaapkamer, badkamer en toilet. In een van
de appartementen is een kantoor voor de begeleiders van Syndion. Ook de slaapdienst verblijft hier
in de nacht. De open keuken van dit appartement
wordt gebruikt als gezamenlijke ruimte voor maaltijden of andere activiteiten. Er is een binnenplaats,
waar de bewoners met mooi weer van de zon kunnen genieten. Fietsen kunnen op de binnenplaats
onder de overkapping worden gezet of in de gezamenlijke schuur. In het centrum van Gorinchem, op
loopafstand, zijn veel winkels en andere voorzieningen te vinden. Ook het busstation en een treinstation zijn in de buurt. Een buurthuis, verschillende uitgaansgelegenheden en terrasjes zijn op loopafstand.

‘Zo zelfstandig mogelijk wonen met ondersteuning die is gericht op het aanleren en behouden van vaardigheden .’

Cliënten en begeleiding
De 13 cliënten die op Nieuwstad wonen hebben een
(lichte) verstandelijke beperking en soms ook bijkomende psychiatrische of sociaal-emotionele problematiek. Op de locatie is de begeleiding aanwezig op
de tijden dat de meeste cliënten thuis zijn, vooral in
de ochtend van 6.30 tot 10 uur en in de namiddag
en avond, van 16 tot 23 uur. Op andere momenten
kunnen de cliënten de begeleiders van Wonen Binnenstad Gorinchem bereiken. In de nacht is er een
slaapdienst aanwezig op Nieuwstad. De ondersteuning is gericht op het aanleren en behouden van vaardigheden op het gebied van wonen en welzijn, om
zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen. Een
aantal keer in de week wordt er door de begeleiding
gekookt, soms samen met één of meer cliënten. De
bewoners kunnen zelf kiezen of zij mee-eten in de gezamenlijk ruimte, een maaltijd komen halen om die in
hun eigen appartement te eten, of om zelf te koken. Er
zijn verschillende vrijwilligers die samen met de cliënten activiteiten ondernemen, afhankelijk van de wensen van de cliënt en mogelijkheden van de vrijwilliger.
Momenteel werkt Nieuwstad samen met Gorinchem
Beweegt, een organisatie die inwoners van Gorinchem motiveert om gezond te leven. In dit kader worden bijvoorbeeld sportieve activiteiten georganiseerd.

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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