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Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Maak kennis met
januari 2019

Woonlocatie Keplerweg en
Castorweg

Algemene wooninformatie
In de wijk Sterrenburg van Dordrecht staan drie
eengezinswoningen waarin 9 cliënten werken aan
hun zelfstandigheid. De cliënten hebben elk een eigen zit/slaapkamer. De woonkamers en keukens
van de woningen dienen als gezamenlijke ruimte. In
de grote achtertuin kunnen de bewoners met mooi
weer van de zon genieten. Het stadscentrum van
Dordrecht is een kwartiertje fietsen, of te bereiken
met de stadsbus. Ook is daar het treinstation. Op
loopafstand is winkelcentrum Sterrenburg te vinden
met een supermarkt en verschillende winkels. In de
wijk zijn alle nodige voorzieningen, zoals huisarts,
apotheek, ziekenhuis, fysiotherapie, sportscholen, zwembad Optisport, treinstation Dordrecht
Zuid, kerk(en), kappers, en een kleine bibliotheek.
Enkele bewoners zijn lid van de Korfbalvereniging Movado of de sportclub Redo, voor mensen
met een verstandelijke beperking (met de mogelijkheid van haal- en brengservice). In de wijk
Wielwijk is er een vrijdagavondsoos waar enkele
cliënten graag naartoe gaan. Ook zijn er cliënten die
deelnemen aan de creatieve activiteiten bij ’t Hof.
Dit is onderdeel van de kerk aan de Keplerweg.

Cliënten en begeleiding
De 11 bewoners van deze locatie hebben een lichte verstandelijke beperking. Enkele cliënten hebben
bijkomende beperkingen op psychiatrisch gebied
(PDD-nos, psychose, hechtingsproblematiek, (eet-)
verslavingsproblematiek.) Op de twee woningen
aan de Keplerweg wonen cliënten die ondersteuning
nodig hebben op het gebied van de dagelijkse gang
van zaken. Indien nodig is er ook ondersteuning bij
de persoonlijke verzorging. Voor deze cliënten is het
wonen in groepsverband met nabijheid van begeleiding de beste manier om zo zelfstandig mogelijk te
wonen in een veilige omgeving. De begeleiding is
erop gericht om de aangeleerde vaardigheden te behouden en/of te vergroten. Op de Castorstraat wonen jongeren, die op sociaal gebied kwetsbaar zijn.

‘Zelfstandig wonen in groepsverband,
met ondersteuning die gericht is op het
behouden en vergroten van de zelfredzaamheid .’

Door de groei naar zelfstandigheid, wonen de
cliënten korter in deze woning. De locatie is een goede schakel tussen het voor het eerst op zichzelf gaan
wonen en het daarna kleinschaliger gaan wonen. Het
doel is het aanleren/in stand houden van de benodigde vaardigheden in een veilig omgeving. Zo went
de cliënt geleidelijk aan het zelfstandig(er) wonen en
ontdekt hij welke vaardigheden hiervoor nodig zijn. In
geen van deze huizen is ’s nachts begeleiding aanwezig, maar de bewoners kunnen ’s nachts wel een
beroep doen op de begeleiding van een nabijgelegen
locatie. Er komt een huishoudelijke hulp voor de taken
die de cliënten niet zelf kunnen. De bewoners koken
om de beurt, met een begeleider of vrijwilliger. Sommige cliënten kunnen al zelfstandig een maaltijd bereiden. Naast de twee kookvrijwilligers zijn er nog andere
vrijwilligers, die leuke activiteiten organiseren,
zoals uitjes, winkelen, wandelen of naar de
bioscoop.

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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