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Maak kennis met

Woonlocatie de Staart

Algemene wooninformatie
In de groene wijk De Staart wonen 10 bewoners
op deze locatie. Zij wonen zo zelfstandig mogelijk en krijgen daarbij ondersteuning van Syndion.
Elke appartement heeft een eigen woonkamer,
keuken, slaapkamer en badkamer. Eén cliënt heeft
een eenkamerwoning met badkamer. Er is een
gezamenlijke ruimte waar bewoners samen kunnen eten en waar verschillende activiteiten plaatsvinden. Met mooi weer kunnen de bewoners op
hun balkon of in de achtertuin van de zon genieten.
Dicht bij de locatie is een winkelcentrum en een bushalte. Een bioscoop en het Wantijpark liggen in de
buurt en buitengebied De Biesbosch is op enkele kilometers afstand. Het centrum van Dordrecht ligt op
2 kilometer afstand en is goed bereikbaar met de bus.
Er is een wijkcentrum waar activiteiten worden georganiseerd voor wijkbewoners waarbij ontmoeting
en ontspanning centraal staan, zoals de buurtlunches op zondag of de koffieavond op donderdag.

‘Zo zelfstandig mogelijk wonen in een
veilige omgeving, met ondersteuning
gericht op het behouden en vergroten
van de zelfredzaamheid.’

Cliënten en begeleiding
Op locatie De Staart wonen 10 volwassenen met
niet-aangeboren hersenletsel of een (licht)verstandelijke beperking. Ze wonen hier zo zelfstandig mogelijk en krijgen hierbij begeleiding vanuit Syndion.
De ondersteuning is erop gericht om in een veilige woonomgeving de vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid te behouden en te vergroten. Ook is er ondersteuning bij onder andere
het zoeken naar werk of dagbesteding, het omgaan met financiën en het vergroten van het sociaal netwerk. Op deze locatie is geen 24-uurszorg;
’s nachts kan een beroep gedaan worden op de
begeleiding op de nabijgelegen locatie Trompweg.
Bewoners kunnen als zij dat willen aanschuiven in
de gemeenschappelijke ruimte om mee te eten. Het
menu wordt samen met de bewoners vastgesteld
en de maaltijd wordt bereid door begeleiders met
hulp van de cliënt, of door de cliënt zelf die daarbij
ondersteuning krijgt van een begeleider of vrijwilliger.
Bij een aantal bewoners komt regelmatig een
vrijwilliger langs, die activiteiten met de bewoner onderneemt, zoals een spelletje doen,
een wandeling maken, of 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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