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Maak kennis met

Woonlocatie De Griend

Algemene wooninformatie
In de nieuwe wijk Volgerlanden In Hendrik-Ido-Ambacht wonen 10 cliënten met een verstandelijke beperking op De Griend. Naast deze locatie bevindt zich
buurlocatie De Volgerlanden, waar cliënten met nietaangeboren hersenletsel wonen. De bewoners hebben elk een eigen appartement met keukenblok, een
zit/slaapkamer en eigen sanitair. Vlak bij De Griend is
het Sophiapark te vinden, waar een fijne wandeling
naast 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 het grote winkelcentrum Walburg te vinden
is. Hier is een uitgebreid aanbod van winkels en diverse winkels te vinden en diverse eetgelegenheden.

‘Bewoners van De Griend wonen zo
zelfstandig met ondersteuning op maat.’

Cliënten en begeleiding
De tien bewoners van De Griend hebben een (matig) verstandelijke beperking. Er is één bewoner met
een meervoudige beperking. Het team van begeleiders verleent de zorg en ondersteuning op basis van
de ondersteuningsvragen en persoonlijke doelen van
de cliënten, vanuit de visie van Syndion. De begeleiding is erop gericht om de bewoners zo zelfstandig
mogelijk te kunnen laten wonen en bestaat uit ondersteuning in regievoering en adl-ondersteuning (hulp
bij algemene dagelijkse levensverrichtingen). De ondersteuning is afgestemd op de individuele zorgvraag
van de cliënt. De cliënten kunnen 24 uur per dag
een beroep doen op de aanwezige begeleiding. Er
is een oproepsysteem met spreek-luisterverbinding
met de begeleidingspost. Er zijn twee gezamenlijke
ruimtes waar de bewoners dagelijks samen lunch en
avondeten kunnen gebruiken. De maaltijden worden
bereid door de begeleiding, samen met de cliënten
die willen helpen met het koken. Daarnaast zijn er
verschillende koffie/theemomenten en worden er
andere activiteiten aangeboden. Op De Griend zijn
diverse enthousiaste vrijwilligers actief, die bijvoorbeeld helpen bij het koken, gaan sporten, wandelen
of winkelen met een cliënt, knutselactiviteiten of
spelletjes doen, of helpen om de tuin bij 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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