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Maak kennis met

Woonlocatie De Fontein

Algemene wooninformatie
Aan de rand van het rustige dorpje Aalst is in 2012
de nieuwbouwlocatie De Fontein geopend. De locatie
is als initiatief van ouders opgestart. Het drie verdiepingen tellende gebouw heeft een landelijke uitstraling en een prachtig vrij uitzicht over de weilanden.
De twaalf appartementen zijn verdeeld over twee
blokken, met daartussen het trappenhuis en de lift.
Elk appartement heeft een eigen woonkamer met
keukenblok, slaapkamer en badkamer. Op loopafstand van de woning is een supermarkt voor de
dagelijkse boodschappen. In het dorp zijn kappers
te vinden en ook een cafetaria, een bibliotheek en
een kerk. Als er iets te doen is in het dorp, nemen
de bewoners daar graag deel aan. Ook vinden er
uitstapjes plaats buiten het dorp, zoals een avondje
uit of gaan zwemmen op zaterdag. In die gevallen wordt er voor de bewoners een taxi geregeld.

‘Stichting De Fontein Aalst heeft als doel
het leef- en woonklimaat van de
bewoners te optimaliseren in de breedste
zin van het woord.’

Cliënten en begeleiding
Op De Fontein wonen twaalf mensen met een
verstandelijke beperking en bijkomende problematieken, die een 24-uurs zorgvraag hebben. Er is
24 uur per dag minimaal een begeleider aanwezig,
ook in de weekenden. Op drukkere momenten van
de dag (’s ochtends vroeg en eind van de middag/
begin van de avond) zijn er meerdere begeleiders.
Het team van begeleiders ondersteunt de cliënten
bij hun individuele ondersteuningsvraag. Deze vragen zijn heel divers, van begeleiding in de dagelijkse
bezigheden tot verzorging (overname van lichamelijke zorg). Ook wordt er gewerkt aan doelen om de
zelfredzaamheid te vergroten of in stand te houden.
Voor iedere bewoner geldt dat er behoefte aan structuur
is. De aanwezige begeleiding biedt deze structuur. Een
aantal cliënten heeft behoefte aan gezamenlijkheid,
dit kan op maat geboden worden binnen de Fontein.
De bewoners koken samen met de gastvrouwen
de maaltijd. Over het menu is overleg. De maaltijd
wordt met elkaar gegeten in de gezamenlijke ruimte.
Een aantal enthousiaste vrijwilligers onderneemt
leuke dingen met de cliënten, zoals wandelen, fietsen, een spelletje doen of een uitstapje maken.

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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