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Maak kennis met

Woonlocatie Droomhuis

Algemene wooninformatie
Het ruim opgezette nieuwbouwcomplex van Droomhuis is in 2010 gerealiseerd, nadat een aantal ouders
de handen ineen hebben geslagen om voor hun
kinderen een fijne woonplek op te zetten. Bij Syndion
noemen we dit een Ouderinitiatief.De locatie staat in
een gezellige wijk van Wijk bij Duurstede. Op loopof fietsafstand zijn een supermarkt, bakker, slager,
kapper en bibliotheek te vinden en in het centrum
zijn diverse andere winkels en ook restaurants. Er
zijn meerdere mogelijkheden voor sociale contacten
en activiteiten. Zo is er sporthal Mariënhoeve, waar
evenementen worden georganiseerd, en is er een
buurthuis in het stadje. Op de begane grond van
Droomhuis zijn twee ruime woonkamers,voor beide
groepen één. Een grote keuken verbindt de woonkamers met elkaar. Achter het huis is een ruime omheinde tuin, met veel groen, gezellige zitplekken, een
schommel en zelfs een kippenren. Op de eerste en
tweede verdieping zijn de appartementen van de
bewoners te vinden. Zij hebben elk een eigen ruim
appartement met woonkamer, slaapkamer en badkamer. In de woonkamer is een keukenblok aanwezig.
Hier is ook een kantoor voor de begeleiders van Syndion
en een leuk ingerichte speelruimte voor de bewoners.
Op de eerste verdieping is bovendien nog een ruim
buitenterras, waar de bewoners fijn buiten kunnen zitten.

‘Droomhuis: een “thuis dicht bij huis”,
waar cliënten zich in een veilige en
voorspelbare leefomgeving thuis voelen .’

Cliënten en begeleiding
Op het Droomhuis wonen 13 (jong)volwassenen
met een (ernstige) verstandelijke beperking (al dan
niet in combinatie met een stoornis binnen het autistisch spectrum) of meervoudige beperking, met
een zeer zorgintensieve begeleidingsvraag. De begeleiders van Syndion verzorgen en ondersteunen
de bewoners in hun algemene dagelijkse behoeften
en zorgen voor een gestructureerde en veilige leefomgeving, waarin de cliënten zich thuis voelen. Zowel overdag als ’s nachts is begeleiding aanwezig. In
samenwerking met ouders en verwanten geven de
begeleiders invulling aan de begeleiding en ondersteuning van de cliënten, zowel tijdens verzorgingsals groepsmomenten. Er is een actieve groep enthousiaste vrijwilligers, die doordeweeks koken voor de
cliënten, zorgdragen voor de was, of andere klusjes
op zich nemen, zoals het onderhoud van de tuin.
Daarnaast heeft een aantal cliënten een persoonlijke vrijwilliger met wie ze activiteiten ondernemen.

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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