Zelfstandig wonen met ondersteuning

Studio’s aan het
Homerusplein
in Almere.
Beschikbaar vanaf
november 2018.
Iets voor jou?

Naresh en Maria hebben al een
plekje gereserveerd. Ze kunnen niet
wachten om er in te trekken. Word jij
hun nieuwe buurman of buurvrouw?

Thuis voelen
‘Na de verhuizing woon ik dichter
bij mijn werk bij de Tomingroep en
tegenover mijn zus en ouders.
Dat lijkt me fijn. En lekker dicht bij
de winkels en de supermarkt’, vertelt
Naresh. ‘En als ik zin heb kan ik naar
de inloop om anderen te ontmoeten.’
Nieuw appartement
‘Ik wil groen in mijn studio verwerken,
dat vind ik mooi. En mijn eigen
koelkast gaat ook mee. Koken vind ik
leuk maar met sommige gerechten
heb ik nog wel wat hulp nodig.’

“Ik ben heel benieuwd”

“Ik denk er
steeds aan
hoe ik het ga
inrichten”
Thuis voelen
‘Ik vind het leuk als er gezelligheid
is, een goeie sfeer en contact
met anderen. Dat kan aan het
Homerusplein. De inloopruimte vind
ik fijn, dan ontmoet ik anderen’,
vertelt Maria. ‘Dan kunnen we ook
meer samen doen.’

Nieuw appartement
‘Ik heb veel spullen voor in mijn
studio. De vitrinekast gaat zeker mee
en mijn lievelingskleur is turquoise.
Het is fijn dat ik word geholpen als
het me zelf even niet lukt, soms
vergeet ik wel eens wat en dan krijg
ik hulp.’
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Wat bieden wij
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We begeleiden je vanuit je eigen studio.
De zorgvraag is afhankelijk van je
zelfstandigheid en behoefte aan zorg.
Het gaat er dus vooral om, wat je wilt
RM
bereiken. De begeleiders coachen je
RM
daarbij naar jouw doelen.
zelf
b er ging
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verantwoordelijk voor de keuzes die je
maakt en wij helpen je daarbij.
Dit doen we met de methodiek
BOL/EIM,
mv
mw / wd
k.k.
om jou te ondersteunen bij het leren
van vaardigheden om je zelfstandigheid
te vergroten. Onze medewerkers zijn
ent r e e
w oning
daarvoor opgeleid en begrijpen jou. Je
kunt 24 uur per dag een beroep doen
op de begeleiding. In de inloopruimte
kun je anderen ontmoeten. De locatie 6500
3000
1900 vertrouwde leef1400
biedt een veilige en
en
woonomgeving. Triade helpt je ontdekken
wat je kan.
Informatie en aanmelding

Voor vragen en aanmelding
kun je contact opnemen met
Indicatie
Om in een studio aan het Homerusplein
W ONING T Y PEafdeling Intake.
T 088 – 32 32 132
te wonen heb je een WLz indicatie VG 3
2e t / m 4e VERDIEPING
Of mail naar:
of hoger nodig. Dat is een indicatie voor
intake@triade-flevoland.nl
wonen met begeleiding.
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