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Maak kennis met

Woonlocatie Meerkant

Algemene wooninformatie
Midden in het centrum van Meerkerk is locatie Meerkant gevestigd in een half vrijstaande woning. Op
loopafstand van de Meerkant zijn diverse winkels te
vinden, en ook het Gezondheidscentrum, de bushalte,
een kapper en bibliotheek zijn in de buurt. De Meerkant biedt nu 14 vaste woonplekken aan mensen met
een ernstige meervoudige beperking. Daarnaast is er
een logeermogelijkheid. Alle bewoners hebben een
ruime eigen slaapkamer. Het gedeelde sanitair is aangepast aan de verzorgingsbehoefte van de cliënten.
Locatie Meerkant is opgesplitst in twee groepen.
Beide groepen hebben een eigen gemeenschappelijke ruimte; de ‘paarse’ woonkamer en de ‘groene’
woonkamer. Deze zijn ingericht met duurzame materialen. In de woonkamers wordt gezamenlijk gegeten
en koffie gedronken. Hier zijn ook verschillende activiteiten, waar de bewoners aan mee kunnen doen.

‘Het uitgangspunt van de begeleiding op
de Meerkant is om passende ondersteuning te bieden , waarbij zoveel mogelijk
gekeken wordt naar de behoefte van de
cliënten .’

Cliënten en begeleiding
De begeleiders zorgen voor een rustige, voorspelbare leefomgeving, waarin ruimte is voor passende
activiteiten die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau
van de cliënt. De cliënten van de paarse woonkamer hebben een intensieve zorgvraag, ook op het
gebied van persoonlijke verzorging. Bij de zeven cliënten van de groene woonkamer ligt de zorgvraag
vooral op begeleiding. Een aantal van deze cliënten
heeft een stoornis in het autismespectrum. Er wordt
24-uurszorg geleverd. Wanneer alle bewoners naar
de dagbesteding zijn, is er een huishoudelijk medewerker in de Meerkant aanwezig. Aan de Meerkant
zijn verschillende vrijwilligers verbonden. Doordeweeks wordt er deels door vrijwilligers gekookt, in
het weekend wordt dit door de begeleiders gedaan.
De maaltijden worden gezamenlijk in de woonkamers
gegeten. Andere vrijwilligers doen klusjes op de locatie of ondersteunen bij activiteiten die aan de bewoners worden aangeboden. Een cliënt wordt elke
zondag door een vrijwilliger opgehaald om naar de
kerk te gaan, een andere cliënt gaat regelmatig met
een vrijwilliger naar de muziekvereniging om muziek
te luisteren en een cliënt zwemt met een vrijwilliger.

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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