Eten bij de Wijlanderij
Wekelijks organiseren we maaltijden

van de rode beer. Op maandag tot
en met vrijdag zijn zowel vrijwilligers

in de Wijlanderij. We praten eerst

van de rode beer als mensen vanuit

even bij om vervolgens samen als
groep aan de slag te gaan met koken,

Zoethout werkzaam. Op vrijdag is de
winkel ook geopend op deze locatie.

tafeldekken, etc. Hierbij kunnen ook
mensen uit de buurt aansluiten of
mensen die bijvoorbeeld bij Zoethout

Ambulante ondersteuning

in de dagbesteding werken.

wonen bieden we ook ambulante

Locatie

ondersteuning. De woonbegeleiders
van de Wijlanderij kunnen jou ook
begeleiden in je thuissituatie, bijvoor-

De locatie aan de Lagestraat 25a is
landelijk gelegen en op loopafstand
van de winkels in Wapenveld. Hier
vinden ook kringloopactiviteiten plaats

Naast dagbesteding en begeleid

beeld in het voortraject naar begeleid
wonen of als je gaat uitstromen naar
zelfstandig wonen.

Als je vragen hebt of je wilt een keer komen kijken, dan kun je contact opnemen
met Marlies Boxum. Mocht je het prettiger vinden dan mag je natuurlijk ook je
ouder of begeleider contact op laten nemen.
marlies@zoethout.nl
www.zoethout.nl

06 4007 1949

De Wijlanderij
Jouw stap naar zelfstandigheid

De Wijlanderij

Hoe ziet mijn woning er uit?

Wil je zelfstandig wonen, maar weet je nog niet of dat lukt? Wonen bij de

Je hebt je eigen woning met een eigen huisnummer. Zoals je op de foto

Wijlanderij kan jouw stap naar zelfstandigheid zijn. Voor wie is de Wijlanderij:

kunt zien, heb je ook buren. Er worden 10 woningen gebouwd in 2 varianten.

	Je bent 18 jaar of ouder en je wilt graag zelfstandig wonen, maar
nu lukt dat nog niet. Dat kan verschillende redenen hebben: je hebt
bijvoorbeeld autisme, een depressie, licht verstandelijke beperking,
psychische problemen of je bent in aanraking geweest met justitie.
	Je hebt begeleiding nodig, maar niet 24 uur per dag.
	Je hebt een indicatie voor begeleid wonen. Heb je deze niet,
dan kijken we samen of je hiervoor in aanmerking komt.
	In deze vorm van begeleid wonen leer je hoe jij zelfstandig kunt wonen.
Woning model A.

Op werkdagen is de begeleiding op vaste tijden aanwezig. Zo is er ruimte om
uit school of het werk even de dag door te nemen, samen te eten of te kijken
naar praktische zaken die geregeld moeten worden. Begeleiders kunnen je
helpen met het aanleren van taken in je huishouden, je administratie of het
zoeken naar een leuke invulling voor jouw vrije tijd.

De indeling kan enigszins afwijken

Begeleiding

Studio
Een woon/slaapkamer met
daarin een keukenblok en
een badkamer met douche,
wastafel en toilet.

Appartement met slaapkamer
Een woonkamer met keukenblok. Een aparte slaapkamer
en een badkamer met douche,
wastafel en toilet.

Het totale woonoppervlak is

De totale woonoppervlak

18 m2 (3m x 6m).

is 27 m2. De woonkamer is
3m x 6m en de slaapkamer
is 3m x 3m.

In het weekend is er ook begeleiding aanwezig op vaste tijden. Heb je buiten
deze tijden hulp nodig, dan kun je de bereikbaarheidsdienst bellen.

Woning model C.
De indeling kan enigszins afwijken

