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Maak kennis met

Woonlocatie Cannenburg

Algemene wooninformatie
In de wijk Sterrenburg in Dordrecht staan de woningen van locatie Cannenburg. Elke bewoner
heeft een eigen woning met woonkamer, slaapkamer, keukenblok en badkamer, die natuurlijk is
aangepast aan de zorg die de cliënt nodig heeft.
Eén woning wordt gebruikt als centrale post. Hier
vandaan wordt de ondersteuning geboden. Daarnaast wordt deze woning door de bewoners gebruikt
om verschillende activiteiten te ondernemen. In de
recreatieruimte kunnen bewoners elkaar ontmoeten.
Enkele keren per week is er een kookgroep aanwezig.
Tegenover de woonvorm is een sportschool en restaurant. Op loopafstand zijn een kapper en een huisarts
te vinden. In de buurt is het overdekte winkelcentrum
Sterrenburg met supermarkten, diverse winkels, speciaalzaken en enkele eetgelegenheden. In het park dat
vlakbij ligt kunnen bewoners een fijne wandeling maken.
De Ontmoetingskerk in de wijk organiseert regelmatig
activiteiten en bij Cultureel Centrum Sterrenburg worden onder andere creatieve cursussen gegeven. Daarnaast is er een wijkcentrum in het nabijgelegen verzorgingstehuis dat ook dienst doet als ontmoetingsplek.

Cliënten en begeleiding
De 16 bewoners van de Cannenburg hebben een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel.
De 24-uurszorg is erop gericht om bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. De zorgvragen van de
cliënten liggen uiteen van lichamelijke verzorging tot
ondersteuning bij het dagelijks leven. Ook het behouden en vergroten van de vaardigheden op het gebied
van zelfredzaamheid zijn onderdeel van de begeleiding.
Medewerkers van Syndion en medezorgaanbieders vormen een team dat goed inspeelt
op de behoeften van de bewoners. Daarnaast
heeft Syndion een team met specialisten op
het gebied van niet-aangeboren hersenletsel.

‘Zelfstandig wonen met ondersteuning
die erop gericht is om de zelfredzaamheid te vergroten of in stand te houden .’

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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