Woonproject Smelnezorg locatie Kwartelhof 10-12

Per 1 juli 2022 ontvangt Smelnezorg de sleutel van het pand aan de Kwartelhof 10-12
te Drachten.
Dit pand heeft 6 slaapkamers waarvan 4 slaapkamers boven met eigen wastafel, tv
aansluiting en 2 aparte badkamers met douche en toilet.
Beneden zijn er 2 slaapkamers met eigen wastafel, tv aansluiting en een aparte badkamer
met douche, toilet en bad .
De woning beschikt over een ruime keuken, gezamelijke huiskamer, en een ruime tuin met
fietsenhok.
Smelnezorg biedt een woonplek, waar je leert zoveel mogelijk zelfstandig te wonen.
Je eigen ruimte moet je zelf voorzien van bed, kast en tv.
De bewoner kan dagelijks ambulante ondersteuning krijgen van de hulpverlening van
Smelnezorg ten behoeve van de dagelijkse structuur en het uitvoeren van de taken Je hebt
je eigen programma, school, werk of dagbesteding.
Begeleiding
Begeleiding is van maandag t/m vrijdag aanwezig, over het algemeen begint de dienst van
7:30 tot 9:00 uur (indien nodig kan hiervan afgeweken worden)
Na deze tijd gaan we ervan uit dat de bewoners op school, werk of dagbesteding zijn. Mocht
dit anders zijn is het inzetten van uren bespreekbaar. We gaan er vooralsnog van uit dat
ieder ongeveer 16:00 uur thuiskomt. Begeleiding zal ongeveer van 16:00 uur tot 22.00 uur
aanwezig zijn. Er is geen nachtaanwezigheid dienst. In de weekenden is begeleiding
aanwezig.
Bewoners kunnen 24/7 teruggevallen op de begeleiding die op dat moment
bereikbaarheidsdienst heeft.
Je hebt een persoonlijk begeleider, met hem of haar vindt regelmatig een persoonlijk
begeleidingsgesprek plaats. Samen met je persoonlijk begeleider wordt er een
ondersteuningsplan gemaakt. De begeleiding ondersteunt je om eventueel nieuwe
vaardigheden aan te leren zodat je zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren, wonen en
meedoen in de samenleving.
Je betaalt je eigen huur, de huurprijs is inclusief gas, water, licht, internet,
Ben je 18+ of ouder met een WLZ / PGB indicatie en wil je (semi) zelfstandig wonen, meld je
dan aan voor een vrijblijvend gesprek info@smelnezorg.nl
We willen proberen om op 1 oktober 2022 te starten met het woonproject.

Groet namens Smelnezorg
Siebe en Carina

