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Maak kennis met

Woonlocatie BelleVie

Algemene wooninformatie
In de nieuw opgezette ruime en groene wijk Parijsch
is in 2015 het moderne wooncomplex BelleVie gerealiseerd. De vier gebouwen staan om een binnenplein. In acht van de appartementen van één gebouw
wonen cliënten van Syndion. De appartementen hebben een eigen badkamer, keuken en balkon. Ook is er
een gezamenlijke ruimte, waar elke middag en avond
vaste koffiemomenten zijn. De locatie BonVie ligt op
loopafstand. Hier worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar ook de bewoners van BelleVie aan
kunnen deelnemen, zoals een gezamenlijke barbecue
of een dagje uit. Op de benedenverdieping van BonVie is een restaurant met grand café, dat ook de functie van buurthuis vervult. Er worden verschillende activiteiten 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. Aan het Koopmansgildeplein, achter BonVie, zijn behalve twee supermarkten onder andere een drogisterij, kapper en een snackbar te vinden. Ook is er een sportschool in de buurt.

Cliënten en begeleiding
Het team van ervaren begeleiders ondersteunen de
cliënten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.
Het gaat dan niet alleen om het wonen zelf, maar
ook ondersteuning bij het vinden van dagbesteding
en het stimuleren van sociale contacten. De begeleiders zijn in de middag en avond aanwezig en er
zijn vaste afspraken waarop de bewoners thuis de
ondersteuning krijgen. Deze is altijd afhankelijk van
de individuele zorgvraag van de cliënt. Wanneer nodig kunnen de bewoners de begeleiding van de nabijgelegen locatie BonVie 24 uur per dag bereiken.
De ondersteuning is gericht op het vergroten en in
stand houden van zelfstandigheid. Er wordt altijd gekeken naar wat de cliënt nog zelf kan, waar hij zich
nog in kan ontwikkelen en waar overname nodig is.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de was doen, schoonmaken en koken. De bewoners kiezen zelf of zij in
hun eigen appartement eten of in de gezamenlijke
ruimte willen mee-eten met de gezamenlijke maaltijd.
Deze wordt bereid door de begeleiding samen met
de bewoners die willen meehelpen met het koken.

‘Zo zelfstandig mogelijk wonen , met individuele ondersteuning die gericht is op
de ontwikkeling van de cliënt.’

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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