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Maak kennis met

Woonlocatie Bon Vie

Algemene wooninformatie
BonVie, in de Culemborgse nieuwbouwwijk Parijsch,
is een eigentijds woonproject waarin mensen kunnen wonen en elkaar ontmoeten, voor alle leeftijden. Naast ongeveer 90 appartementen die te koop
en te huur zijn, zijn er ‘zorghotel’-woningen. Dit zijn
speciale woningen voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel
(met begeleiding door Syndion) en woningen voor
begeleid wonen. De appartementen hebben een eigen woonkamer met keuken, badkamer en balkon.
In de wijk Parijsch is een medisch centrum, een
klein winkelcentrum met twee supermarkten, een
bakker, een slager, een drogisterij, een kapper
en een snackbar. Sporten in de buurt kan prima:
je vindt er een sporthal en een voetbalvereniging.
Op de benedenverdieping van BonVie is een grote
ontmoetingsruimte, De Ontmoeting genaamd. De
Ontmoeting heeft de functie van buurthuis, waar
verschillende activiteiten worden georganiseerd zoals sjoelen en bingo, maar ook op het gebied van
sport en spel en creatieve activiteiten zoals boetseren en het haak- en breicafé. Regelmatig komt
er een popkoor repeteren en elke ochtend is er
een koffie-inloop. Verder zijn er diverse instanties
in BonVie actief op het gebied van welzijn en zorg.

Cliënten en begeleiding
De 14 cliënten die wonen op BonVie hebben nietaangeboren hersenletsel, een lichamelijke beperking of een verstandelijke beperking met eventueel
bijkomende problematiek in het autismespectrum.
De 24-uurszorg in BonVie is erop gericht om bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.
De zorgvragen van de cliënten liggen uiteen van lichamelijke verzorging tot ondersteuning bij het
dagelijks leven. Ook het behouden en vergroten van de vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid zijn onderdeel van de begeleiding.
De medewerkers van Syndion vormen een team dat
goed inspeelt op de behoeften van de bewoners.
Daarnaast heeft Syndion een team met specialisten op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel.

‘Bij BonVie kunnen mensen met een beperking of NAH zelfstandig wonen met
ondersteuning en begeleiding bij individuele woon- en zorgvragen .’

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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