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Maak kennis met

Woonlocatie De Lijnbaan

Algemene wooninformatie
De Lijnbaan is een ruim gebouw in het dorp BenedenLeeuwen, met eigen appartementen en gezamenlijke
ruimten. Het is opgezet als een project voor zelfstandig
wonen. De bewoners vormen dan ook een vereniging
en beslissen samen over de huishouding. Ieder appartement heeft een eigen slaapkamer, woonkamer met
open keuken en een badkamer. Een aantal woningen
heeft een eigen tuintje. Het pand heeft twee woonverdiepingen, twee algemene ruimtes en een fietsenstalling, waar de cliënten gebruik van kunnen maken.
De locatie is rolstoelvriendelijk en er is een lift aanwezig. Huisdieren zijn welkom! In de buurt zijn diverse
winkels en een voetbalclub waar een aantal cliënten
regelmatig gaat kijken. Ook maken de bewoners gebruik van de sporthal en eetgelegenheden in de buurt.

‘Zo zelfstandig mogelijk wonen , met
individuele ondersteuning die gericht
is op de ontwikkeling van de cliënt.’

Cliënten en begeleiding
De 12 cliënten die op de Lijnbaan wonen hebben een
lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Zij kopen 24-uurs zorg en begeleiding in bij
Syndion. De doelstelling van de locatie is om cliënten
verzorging en begeleiding te bieden, op basis van de
ondersteuningsvragen en persoonlijke doelen van de
cliënten, gericht op het zo zelfstandigheid mogelijk
wonen. Dit gebeurt met ondersteuning van de gedragsdeskundige en vanuit de visie van Syndion. Zorg
wordt volgens afspraak geleverd en oproepen voor
acute vragen en hulp is mogelijk. De begeleiding wordt
altijd op maat geboden. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging, maar ook nabijheid van begeleiding
voor een veilige omgeving, het bieden van structuur,
ondersteuning in het vinden van passende dagbesteding en vrijetijdsinvulling. Het ontbijt en de lunch
gebruiken de bewoners in hun eigen appartement.
Voor de cliënten wordt de mogelijkheid geboden om
gezamenlijk te eten in een van de algemene ruimtes.
Er wordt dagelijks gekookt. Ook kunnen de cliënten
op afgesproken tijden langskomen voor een kopje
koffie en een praatje. Op de Lijnbaan zijn een aantal
enthousiaste vrijwilligers actief, die onder andere helpen met koken of technische klussen, maar ook individueel met de cliënten activiteiten ondernemen. Ook
zijn zij betrokken bij het organiseren van festiviteiten.

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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