S�n�ion . D�en �e s��en .

Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

april 2019

Maak kennis met

Woonlocatie
Raadsliedenstraat

Algemene wooninformatie
In een groene, waterrijke wijk in Leerdam wonen zeven mensen met een lichamelijke beperking of nietaangeboren hersenletsel in de Raadsliedenstraat. De
appartementen hebben elk een eigen woonkamer
met keukenblok, slaapkamer, badkamer en balkon.
De appartementen bevinden zich in een multifunctioneel centrum, waar ook kinderopvang zit en het
Emmahuis, een verzorgingshuis voor ouderen. Verschillende cliënten van Syndion werken in het Emmahuis, als ondersteuning van de huishoudelijke
dienstverlening of in het restaurant. Op loopafstand
is er een winkelcentrum met een supermarkt en diverse winkels, een kapper en een snackbar. Ook
de kerk is op loopafstand. In het Emmahuis worden regelmatig activiteiten georganiseerd, waarbij ook de cliënten van Syndion en wijkbewoners
welkom zijn. Bingo, sjoelen en rummikub staan op
het programma, maar ook het maken van een wandeling, koffieochtenden en creatieve activiteiten.

‘Een zo gewoon mogelijk leven in een
veilige omgeving.’

Cliënten en begeleiding
De zeven bewoners van de Raadsliedenstraat wonen zo zelfstandig mogelijk in hun eigen appartement
en kunnen 24 uur per dag een beroep doen op het
team van begeleiders van Syndion of het Emmahuis.
De begeleiding is erop gericht om de bewoners met
niet-aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke
beperking ondersteuning te geven op de individuele
zorgvragen. Er is ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals persoonlijke verzorging, en daarnaast bieden de begeleiders waar nodig
structuur en overzicht. De medewerkers van Syndion
werken samen met de teams van het Emmahuis om
de zorg optimaal te maken voor de bewoners. Er is een
grote gezamenlijke ruimte, die Het Plein heet. Hier
eten bewoners van het Emmahuis en de cliënten van
Syndion tussen de middag warm. Het eten wordt bereid in de keuken van het Emmahuis. Soms koken de
cliënten zelf op hun appartement met een vrijwilliger.
Andere vrijwilligers zijn er voor de cliënten om mee te
gaan naar het ziekenhuis of de dokter, maar natuurlijk ook voor gezellige activiteiten, zoals een uitstapje
maken naar de stad of samen boodschappen doen.

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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