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Maak kennis met

Woonlocatie Romboutslaan

Algemene wooninformatie
In de wijk Land van Valk in Dordrecht staat een schitterend appartementencomplex waar in totaal 12
mensen kunnen wonen. In 2011 is het hele complex
vernieuwd. De appartementen hebben elk een eigen
woonkamer met keukenblok, slaapkamer en badkamer. In het complex is een lift aanwezig. Er is een gezamenlijke ruimte en een tuin aan een visvijver, waar
de bewoners met mooi weer van de zon kunnen genieten. De meeste bewoners werken overdag op een
activiteitencentrum, de sociale werkvoorziening of ergens anders. In de buurt van de locatie is een groot park,
een supermarkt en sportpark Reeweg, waar FC Dordrecht voetbalt. Er is een bushalte vlak bij de Romboutslaan. Met de stadsbus is het enkele minuten naar het
treinstation en het gezellige centrum van Dordrecht.

‘Zelfstandig wonen met de nabijheid
van begeleiders en contact met medebewoners.’

Cliënten en begeleiding
Op de Romboutslaan wonen 12 cliënten met een
verstandelijke beperking. Een aantal cliënten heeft
daarnaast nog bijkomende beperkingen op het psychiatrisch vlak, zoals PDD-nos, autisme, ADHD, eet, verslavings- en hechtingsproblematiek. Daarnaast
wonen er op de Romboutslaan cliënten die meer ondersteuning nodig hebben op het gebied van verzorging en die een grotere behoefte hebben aan nabijheid van begeleiders en gemeenschappelijkheid met
hun medebewoners. Op de locatie kunnen ook LVGjongeren wonen, bij wie een stabiele achtergrond
ontbreekt. Er is altijd begeleiding op de locatie aanwezig, behalve op maandag, woensdag en donderdag
tussen 11 en 15 uur. De bewoners zijn dan op hun
werk en/of dagbesteding. Op die momenten is altijd
de begeleiding van de naastgelegen locatie Leerpark
te bereiken. In de gezamenlijke ruimte koken de begeleiders of vrijwilligers samen met de bewoners
en wordt er samen gegeten. Als bewoners dat willen, kunnen ze ook in hun eigen appartement eten.

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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