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Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

januari 2019

Maak kennis met

Woonlocatie Minnaertweg

Algemene wooninformatie
In de groene wijk Sterrenburg in Dordrecht staat de locatie Minnaertweg. De appartementen liggen op vier
woonlagen en zijn bereikbaar met een lift. Elke bewoner heeft een eigen appartement, voorzien van een zit/
slaapkamer met keuken, badkamer en balkon. In de twee
centrale ontmoetingsruimtes kunnen de bewoners
terecht voor de gezelligheid en om samen te
eten. Er wordt dagelijks gekookt in de woonkeuken. In de omgeving is een ruim overdekt winkelcentrum met supermarkt, speciaalzaken en diverse winkels. Ook is er een park in de buurt,
waar een fijne wandeling gemaakt kan worden.
Dichtbij is een ziekenhuis met faciliteiten als
fysiotherapie en diverse hulpmiddelen en een
bibliotheek. Bijna voor de deur van de locatie is een
bushalte. Met de bus is het een kwartiertje naar
het gezellige centrum van Dordrecht. De dagbestedingslocatie Noorderkroonstraat van Syndion ligt
op vijf minuten loopafstand van de Minnaertweg.
In de wijk organiseert de Open Hof Kerk regelmatig activiteiten voor buurtbewoners, zoals
bingo, bloemschikken en knutselen. Er is een theehuis dat dienstdoet als buurthuis voor ouderen (55+).

Cliënten en begeleiding
De 19 cliënten die op de Minnaertweg wonen hebben een verstandelijke beperking en/of psychiatrische
achtergrond. Zij krijgen ondersteuning van Syndion,
die gericht is op het behouden en/of vergroten van de
zelfredzaamheid, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen in een veilige omgeving. Op de locatie is
ook een logeermogelijkheid. Alle bewoners hebben
werk, zoals werken op een activiteitencentrum, sociale werkvoorziening of in het vrije bedrijf, of een
andere vorm van dagbesteding. Wonen op deze locatie betekent veel contact met medebewoners. Er
zijn diverse mogelijkheden tot samenzijn en er worden groepsgerichte activiteiten georganiseerd. Cliënten kunnen in de gezamenlijke woonkeuken samen
de maaltijden nuttigen. De begeleiding is 24 uur per
dag aanwezig; in de nacht is er een slaapdienst. Op
de Minnaertweg zijn diverse enthousiaste vrijwilligers
actief, die helpen met klusjes, koken of gezellige activiteiten organiseren. Ook zijn er vrijwilligers die de bewoners bijvoorbeeld helpen met boodschappen doen.

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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