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Maak kennis met

Woonlocatie Haarstraat

Algemene wooninformatie
In oktober 2018 is deze nieuwe woonlocatie van Syndion in de binnenstad van Gorinchem geopend. Het
pand van het voormalig postkantoor werd volledig
gerenoveerd en telt nu 27 moderne appartementen, verdeeld over drie woonlagen, die geschikt zijn
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel of
een lichamelijke beperking. De appartementen hebben een eigen keuken en badkamer. Ook is er een
prachtige tuin, waar bij lekker weer de bewoners van
de zon kunnen genieten. Op de eerste en tweede
verdieping zijn gezamenlijke ruimtes te vinden, waar
de bewoners samen kunnen eten, koffiedrinken, tvkijken en andere activiteiten kunnen ondernemen.
De bewoners kiezen zelf of zij in hun eigen appartement eten of willen mee-eten met de gezamenlijke
maaltijd die samen met vrijwilligers wordt bereid. In
de gezellige binnenstad van Gorinchem zijn verschillende supermarkten, winkels en andere voorzieningen te vinden, zoals kappers, sportscholen, een
bioscoop, de bibliotheek, theaters en restaurants.

“Zo zelfstandig mogelijk wonen , met ondersteuning bij het aanleren en behouden van vaardigheden op het gebied van
wonen en welzijn .”

Cliënten en begeleiding
De cliënten die op de Haarstraat wonen hebben
niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke
beperking en zijn voor langere tijd aangewezen op
een woonsituatie met individuele ondersteuning (op
afroep). De leeftijden liggen uiteen van adolescenten (vanaf 18 jaar), tot volwassen en ouderen. Het
team van ervaren begeleiders ondersteunt de cliënten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.
Het gaat dan niet alleen om het wonen zelf, maar
ook ondersteuning bij het vinden van dagbesteding
en het stimuleren van sociale contacten. Het streven is dat iedere bewoner buitenshuis passend werk
of zinvolle dagbesteding heeft. De ondersteuning
is gericht op het vergroten en in stand houden van
zelfstandigheid. Er wordt altijd gekeken naar wat de
cliënt nog zelf kan, waar hij zich nog in kan ontwikkelen en waar overname nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de was doen, schoonmaken en koken.

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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