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Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Maak kennis met
januari 2019

Woonlocatie Nicolaas
Beetshof

Algemene wooninformatie
In een rustige woonwijk in Gorinchem-Oost
wonen in drie geschakelde gezinswoningen 7 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Elke
bewoner heeft een eigen zit/slaapkamer met een eigen wasgelegenheid. Er zijn drie ruime badkamers
met douche en toilet. Aan de gezellige woonkamer zit
een grote open keuken, waar dagelijks door de begeleiding gekookt wordt. In de grote achtertuin kunnen
de bewoners met mooi weer genieten van de zon. De
bushalte is vlak bij de locatie. De bus brengt je in vijf
minuten naar het gezellige centrum van Gorinchem.
Op loopafstand in de wijk is een winkelplein met onder andere een supermarkt, bakker, drogisterij, kapper, een sporthal en enkele andere winkels. Ook is
er een park vlakbij, waar je lekker kunt wandelen.

‘Wonen in een veilige en uitdagende
omgeving, waarbij vaardigheden tot
zelfredzaamheid worden vergroot.’

Cliënten en begeleiding
De 7 jongvolwassen bewoners van de Nicolaas Beetshof hebben een verstandelijke beperking. Doordeweeks zijn de bewoners naar hun werk of dagbesteding. In de ochtend en vanaf 15 uur in de middag is er
begeleiding aanwezig. In het weekend en in de nacht
is er altijd begeleiding aanwezig. De ondersteuning is
gericht op het behouden en het vergroten van zelfredzaamheid, vaardigheden en zelfzorg. Daarnaast
worden vaardigheden aangeleerd om mee te kunnen
komen in het ‘gewone’ dagelijks leven en wordt gestimuleerd dat cliënten actief bezig zijn met het vergroten van hun sociaal netwerk. De begeleiders bieden
hierbij een veilige en uitdagende leefomgeving. Dagelijks wordt er door een begeleider samen met een
cliënt gekookt. Soms worden ouders uitgenodigd om
te koken. De maaltijd wordt gezamenlijk in de gezellige woonruimte gegeten. Bewoners kunnen er ook
voor kiezen om op hun eigen kamer te eten, bijvoorbeeld als het erg druk is, of als iemand een vriend of
vriendin op bezoek heeft. Een aantal enthousiaste vrijwilligers doet klusjes in het huis. Ook ondernemen zij
soms leuke activiteiten met de cliënten, zoals meelopen met de avondvierdaagse of een dagje uitgaan.

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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