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Maak kennis met

Woonlocatie de Vijfsprong

Algemene wooninformatie
Sinds 2011 wonen in de Vijfsprong in Nieuwegein 10
(jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.
De Vijfsprong is een stichting, opgericht door ouders
die dit project gerealiseerd hebben om voor hun kind
een kleinschalige woonvorm met huiselijke sfeer te
creëren. We noemen dit bij Syndion een Ouderinitiatief.
Op de begane grond zijn drie appartementen, een
gezamenlijke woonkamer waar samen wordt gegeten en waar andere activiteiten plaatsvinden, een
ruime open keuken met bijkeuken, invalidentoilet, normaal toilet en slaapruimte voor de begeleiders. Op de eerste etage bevinden zich vijf appartementen en op de tweede etage zijn er nog twee
appartementen, een logeerruimte en bergruimte.
Elk appartement heeft een eigen woonkamer
met kitchenette, een slaapkamer en een badkamer. Er is een buitenterras, waar de bewoners
met mooi weer van de zon kunnen genieten.
Het Vijfspronghuis staat op de rand van Nieuwegein en
Vreeswijk in een rustige buurt. Op loopafstand bevindt
zich het centrum van Vreeswijk en diverse winkels
in Nieuwegein. Aan de overkant van de straat is een
bushalte en een opstapplaats van de tram is ook in de
buurt, net als een bibliotheek en supermarkt. In de omgeving is een café, een snackbar en ijssalon en in het
centrum van Nieuwegein is een zwembad te vinden.

‘Wonen in een veilige en vertrouwde
omgeving, zodat de cliënt zich optimaal
kan ontplooien .’

Cliënten en begeleiding
In De Vijfsprong wonen 10 bewoners met een
matige tot ernstige verstandelijke beperking.
Een aantal bewoners heeft het syndroom van
Down. Eventuele plaatsing wordt in samenwerking met Stichting de Vijfsprong afgestemd.
Het doel van De Vijfsprong is ondersteuning bieden aan de cliënt waarbij een veilige en vertrouwde
omgeving is gecreëerd, zodat de cliënt en de bijbehorende familie zich thuis voelen, en de cliënt
zichzelf optimaal kan ontplooien en zelf zoveel mogelijk de regie over het eigen leven kan voeren.
De begeleiders werken samen met de ouders of verwanten voor de beste zorg en ondersteuning. Er is 24
uur per dag begeleiding aanwezig, dus ook ’s nachts.
In de grote keuken wordt gezamenlijk gekookt
onder begeleiding. Regelmatig doen de begeleiders met een of meerdere bewoners in de buurt
de boodschappen. De maaltijden worden gezamenlijk gegeten in de gezellige woonkamer.
Bij De Vijfsprong zijn diverse enthousiaste vrijwilligers
actief, die onder andere met bewoners gaan sporten,
muziek maken, wandelen of koken. Ook dagjes uit
worden samen met de vrijwilligers georganiseerd.

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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