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Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

oktober 2018

Maak kennis met

Woonlocatie Blaauwweg

Algemene wooninformatie
In de wijk Sterrenburg in Dordrecht heeft Syndion
verschillende appartementen waar cliënten wonen.
De appartementen zijn verdeeld over twee flatgebouwen. Op Blaauwweg 153-155 wonen 4 cliënten die twee doorgetrokken appartementen delen.
Elke bewoner heeft een eigen zit/slaapkamer. Zij
delen het sanitair, de woonruimte en de keuken.
Op Blaauwweg 1-13 wonen 9 cliënten op de hele eerste verdieping van het appartementencomplex. Elke
woning heeft een huiskamer, keuken en een toilet met
douche en balkon. Een tiende appartement is in gebruik
als kantoor voor Syndion. Hier komen de bewoners van
deze verdieping bij elkaar. Er wordt elke dag gekookt
en samen gegeten voor wie dat wil. In een appartement aan de Holwardastraat wonen nog twee cliënten,
die ook ondersteuning krijgen vanuit de Blaauwweg.
In de omgeving is een gezellig overdekt winkelcentrum, een bibliotheek en openbaar vervoer.
Op loopafstand is een ziekenhuis met faciliteiten als fysiotherapie en diverse hulpmiddelen.
De Open Hof Kerk organiseert in de wijk regelmatig activiteiten voor buurtbewoners, zoals
bingo,
bloemschikken
en
knutselen.

zoals stoornis in het autistisch spectrum, psychiatrische problematiek of verslavingsgevoeligheid.
De begeleiding is erop gericht om de cliënten te
ondersteunen bij alle levensdomeinen en zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Aansluiten bij hun
mogelijkheden is daarbij het uitgangspunt. Begeleiders zijn aanwezig in de ochtend en vanaf 16 uur in
de middag. Overdag kunnen de bewoners de begeleiding op de nabijgelegen locatie Minnaertweg
bereiken. Ook in de nacht zijn zij de achterwacht.
Op Blaauwweg 1-13 komt een keer in de week een
vrijwilliger die helpt met het koken voor de groep
in de gemeenschappelijke ruimte. Op Blaauwweg 155 komt regelmatig een vrijwilliger die diverse activiteiten onderneemt, zoals voorlezen,
spelletjes doen, wandelen of naar de winkels.

Cliënten en begeleiding
Op de Blaauwweg wonen vooral jongvolwassenen die werken op de sociale werkvoorziening of
in een reguliere baan. De diversiteit van de bewoners is kenmerkend voor deze locatie. De cliënten hebben een verstandelijke of lichamelijke
beperking, soms met bijkomende problematiek,

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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