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Maak kennis met

Woonlocatie
Fonteinkruid

Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Algemene wooninformatie
In de groene wijk Volgerlanden In Hendrik-Ido-Ambacht staat de nieuwbouwlocatie Fonteinkruid. Deze
locatie bestaat uit twee trainingshuizen. De twee huizen delen samen een voordeur. Elk huis biedt plaats
aan 6 cliënten. Daarnaast zijn er 2 logeerplekken.
Elke cliënt heeft een eigen slaapkamer. In elk huis
is er een gezamenlijke keuken en woonkamer, waar
gezamenlijk kan worden gegeten en waar onder andere ook tv kan worden gekeken. De Volgerlanden
is een rustige, groene wijk, met alle voordelen van
de stad Zwijndrecht binnen handbereik. Op tien minuten lopen 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.Een aantal cliënten maakt gebruik
van de mogelijkheid met georganiseerd vervoer in
Dordrecht te sporten.Bij het Fonteinkruid zijn een
aantal enthousiaste vrijwilligers actief, die de cliënten
kunnen begeleiden bij bijvoorbeeld een bezoek aan
de tandarts, of om te gaan winkelen, maar ook om andere activiteiten te doen, zoals een uitstapje maken.

‘Het trainingshuis biedt jongeren de
mogelijkheid om de zelfredzaamheid te
ontwikkelen , met als doel uiteindelijk
zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen .’

Cliënten en begeleiding
Het trainingshuis is opgericht voor jongeren met
een verstandelijke beperking waarbij de stap naar op
zichzelf wonen, ambulant of in een 24-uurs voorziening nog net te groot is. Het doel van het trainingshuis is om de jongeren (binnen hun mogelijkheden)
zo zelfredzaam mogelijk te maken. De begeleiding
heeft een ondersteunende rol die is afgestemd op
de individuele hulpvraag van de cliënt. In de twee
trainingshuizen verblijven 6 jongeren met een (licht)
verstandelijke beperking in combinatie met hechtingsproblematiek, ADHD en autisme. Deze jongeren
zijn in de leeftijd van 18-24 jaar. Op Trainen 1 wonen
de iets jongere cliënten. De begeleiding biedt meer
nabijheid en er is sprake van wat meer groepsleven.
De cliënten op Trainen 2 moeten kunnen voldoen
aan een aantal punten op het gebied van zelfstandigheid, waaronder zelf kunnen opstaan, de zelfzorg
kunnen uitvoeren en het hebben van dagbesteding
en/of werk. Nieuwe cliënten worden gescreend op
leerbaarheid en motivatie tot trainen. Het Fonteinkruid biedt ook logeren aan in de weekenden en
vakanties voor jongeren die mogelijk in aanmerking
komen om te komen wonen op het Fonteinkruid.

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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