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Maak kennis met

Woonlocatie Tweede Thuis

Algemene wooninformatie
In een rustige straat in Werkendam is het woonproject Tweede Thuis in Altena te vinden, dat na jaren van voorbereiding is gerealiseerd door stichting
Tweede Thuis. De stichting is opgericht door ouders van kinderen met een beperking, met als doel
een liefdevolle en huiselijke woning voor hun kinderen te realiseren. Sinds 2016 wonen er acht jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige
beperking.Het is een warm en liefdevol thuis waar
bewoners als gezin met elkaar samenleven. Elke bewoner heeft een eigen appartement dat bestaat uit
een woonslaapkamer en badkamer. Centraal in de
zorgwoning is de gemeenschappelijke woonkamer te
vinden. Ook is er een gemeenschappelijke keuken.

“Het Tweede Thuis is een veilige woonplek met de sfeer en geborgenheid van
een gezin , waar bewoners zich helemaal
thuis voelen .”

Cliënten en begeleiding
Het Tweede Thuis in Altena is kleinschalig en het
team van medewerkers is niet groot en zeer betrokken. Twee persoonlijk begeleiders zijn zoveel mogelijk aanwezig voor een goede continuïteit van zorg en
begeleiding. Daarnaast is een team van vaste begeleiders en vrijwilligers dagelijks aanwezig. Doordat
er steeds dezelfde gezichten aanwezig zijn, geeft dit
voor de bewoners veel rust en veiligheid. In andere
instellingen wisselen zorgverleners elkaar voortdurend af en deze veranderingen kunnen bij deze doelgroep voor veel onrust zorgden. Bovendien is het
voor de ouders van de bewoners belangrijk dat zij
hun kind kunnen toevertrouwen aan de zorg in een
veilige en stabiele woonomgeving. De kleinschalige
groep bestaat uit acht bewoners met een verschillend niveau. Dit is ideaal om toch de sfeer en geborgenheid van een gezin vast te houden. Voor de
bewoners is het belangrijkste doel om zich thuis te
voelen. Het samenstellen van deze groep bewoners
is een proces dat zich over een periode van maanden heeft gevormd. Het aannemen van een nieuwe
bewoner zal in overleg gaan met het bestuur van
stichting Tweede Thuis, Syndion en de huisouders.

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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