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Maak kennis met

Woonlocatie Stierstraat

Algemene wooninformatie
In een rustige wijk in Sterrenburg in Dordrecht bevindt zich de woonlocatie Stierstraat. Hier wonen
oudere cliënten met een verstandelijke beperking.
In de locatie heerst een huiselijke sfeer. In de gezamenlijke ruimte kunnen de cliënten samen eten en
koffie drinken. Er is een groene tuin met terras, waar
de bewoners met lekker weer prettig buiten kunnen zitten. De locatie bestaat uit twee woonlagen.
Op de benedenverdieping wonen zorgintensieve cliënten en op de bovenverdieping wonen cliënten die
meer zelfstandig zijn. De woningen zijn aangepast
aan mensen in een rolstoel en er is een lift aanwezig. Elke cliënt heeft een eigen zit-slaapkamer. Vlak
bij de locatie zijn een winkelcentrum en een bibliotheek. Op loopafstand is een ontmoetingskerk,
waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd.

‘Passende zorg en activiteiten gericht
op de behoeften van de ouder
wordende cliënt.’

Cliënten en begeleiding
De Stierstraat is een woonvoorziening waar 24-uurszorg wordt geleverd aan volwassenen met een
verstandelijke beperking. ’s Nachts is er een slaapdienst. De begeleiding is voornamelijk gericht op
de oudere cliënt, met eventuele bijkomende problematiek, zoals dementie. Het team van begeleiders biedt de ouder wordende cliënt een prettige
en veilige woonomgeving. De zorg en activiteiten
die worden aangeboden zijn afgestemd op de individuele behoefte van de bewoners. Enthousiaste
vrijwilligers komen op de Stierstraat om te helpen
met bijvoorbeeld allerlei leuke activiteiten, maar ook
helpen zij bij de was. Ook zijn er kookvrijwilligers.
Waar mogelijk worden cliënten betrokken bij het
koken. Enkele cliënten blijven overdag thuis, anderen werken op een activiteitencentrum of gaan naar
een dagbestedingsproject. Aan de cliënten die thuis
blijven worden passende activiteiten aangeboden.

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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