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Maak kennis met

Woonlocatie Elzengaarde

Algemene wooninformatie
In de nieuwbouwwijk Volgerlanden In HendrikIdo-Ambacht wonen 15 jongvolwassenen met
een lichte verstandelijke beperking op deze
locatie. Elke cliënt heeft een eigen appartement
met woonkamer met keuken, slaapkamer, badkamer en balkon Eén getrouwd stel woont samen in een appartement. De appartementen bevinden zich op verschillende verdiepingen van de
woonflat. Zo is er een leuke mix van verschillende
bewoners ontstaan. De overige appartementen in
de flat worden verhuurd. Op de begane grond is
een kantoor voor de begeleiders van Syndion. Er
is een ruime gezamenlijke woonkamer met keuken en buiten is er zitgelegenheid aan het water.

‘De bewoners van de Elzengaarde wonen
zo zelfstandig mogelijk. Waar nodig krijgen zij begeleiding op hun individuele
ondersteuningsvraag.’
Vlak bij De Elzengaarde is het Sophiapark te vinden, waar een fijne wandeling langs het water
gemaakt kan worden. Iets achter het Sophiapark
ligt winkelcentrum Hoog Ambacht, met twee
supermarkten en diverse speciaalzaken. Ook een
cafetaria en ijssalon zijn hier te vinden. Er is een
kapper en opticien. Elke zaterdag wordt er een
gezellige weekmarkt gehouden. Op een paar
minuten lopen is een sportschool, waar ook lessen voor mensen met een beperking worden
gegeven en ook is een zwembad in de buurt.
In cultureel centrum Cascade zijn sporthallen
en een theater. De Volgerlanden is een rustige,
groene wijk, met alle voordelen van de stad
Zwijndrecht
binnen
handbereik.
Op
een
kilometer van de locatie is een groot winkelcentrum
Walburg te vinden.
Hier is een uitgebreid
aanbod van winkels te vinden en diverse
eetgelegenheden.

Cliënten en begeleiding
De begeleiding op de Elzengaarde is erop gericht om
de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.
Op basis van hun individuele behoefte zorgt het team
van Syndion voor ondersteuning en begeleiding. Ook
wordt er gewerkt aan persoonlijke doelen van de cliënten, zoals het vergroten of behouden van de zelfstandigheid, maar ook het uitbreiden van het sociale
netwerk of het vinden van een passende dagbesteding. De bewoners kunnen tegen een klein bedrag
mee-eten in de gezamenlijke ruimte. Ook is het
mogelijk om kookbegeleiding te krijgen in het eigen
appartement. Overdag is er van 7 uur ’s ochtends tot 23 uur ’s avonds begeleiding aanwezig,
waar de bewoners een beroep op kunnen doen.
In de nacht is de begeleider van een locatie in de
buurt bereikbaar. Ook is er een achterwacht van
de Elzengaarde, die bereikbaar is bij calamiteiten.

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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