Waar een beperking geen handicap hoeft te zijn

Zoek je een woning waar je kunt genieten van de ondersteuning die jij nodig en
belangrijk vindt? Lees even verder wat wij te bieden hebben:

Huis 9
Omschrijving van de woning en de omgeving:
Op het domein van Zonnehoeve|Living+ zijn er verschillende woningen, met elk hun
eigenheid. Het domein ligt in een landelijke omgeving, op een drietal kilometer van het
centrum van Gavere. We bevinden ons dichtbij de N60 tussen Gent en Oudenaarde en zijn
vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
Momenteel hebben we een open plaats in Huis 9. Je woont hier in een groep met volwassen
mannen en vrouwen van alle leeftijden met een lichte tot matige verstandelijke beperking
en eventueel bijkomende beperkingen.
De 17 bewoners leven in 2 kleinere groepen. Iedere groep beschikt over een leefruimte met
keuken en een slaapgang met badkamers en toiletten.
Je eigen kamer kan je zelf inrichten. Je hebt ook een klein eigen terras.
’s Middags ga je eten in de gemeenschappelijke refter.

Welke ondersteuning kunnen wij je bieden?
Overdag is er steeds begeleiding aanwezig . ’s Nachts is er een actieve nachtploeg die op
regelmatige tijdstippen langskomt. Je kan ’s nachts de begeleiding ook oproepen indien
nodig.
Je krijgt een persoonlijke begeleider (PB) die je helpt om wensen en persoonlijke doelen te
verwoorden en te realiseren.
Samen met jou en jouw familie, vrienden, … onderzoeken we op de verschillende
levensdomeinen (werk, vrije tijd, relaties, welbevinden, …) wat goed gaat en wat de zaken
zijn waarbij je wat hulp kan gebruiken en wie je die hulp dan kan bieden. Zelfstandigheid
vinden we belangrijk, er wordt dan ook veel ingezet op het behouden en eventueel vergroten
van je zelfstandigheid.
Een zinvolle invulling van de dag is belangrijk. Samen zoeken naar wat dit voor jou kan zijn
en hoe je dit kan behouden, is dan ook één van de belangrijke punten waarrond gewerkt
wordt. Volgens jouw mogelijkheden en interesses zoeken we een gepaste invulling van de
dag, intern of extern: werk, sport, ontspanning, beleving.
Verder staat er een multidisciplinair team ter beschikking om mee te helpen de kwaliteit van
jouw leven te bewaken: een orthoagoog, een medewerker van de medische dienst en van de
sociale dienst, een kinésist en een logopedist. Daarnaast wordt er samengewerkt met
reguliere diensten zoals thuisverpleging, kinesist aan huis, dokter, …
De begeleiders worden allen ondersteund door een teamcoach en een zorgcoördinator.

Is deze woonvorm geschikt voor jou?
Je hebt nood aan dagelijkse ondersteuning, maar je beschikt toch over heel wat
mogelijkheden. Je bent in staat om zelfstandig eenvoudige huishoudelijke taken op te nemen
in de leefruimte zoals tafel dekken en afruimen, vaatwas vullen en legen, vegen, koffie
zetten. Je beschikt over voldoende sociale vaardigheden om samen te leven met anderen.
Ook op gebied van zelfzorg kan je behoorlijk veel. Je kan zelfstandig de begeleiding
opzoeken als je iemand nodig hebt.
Bij voorkeur heb je reeds een zinvolle daginvulling of je bent minstens bereid om hiertoe de
nodige stappen te zetten.

Wil je nog meer weten?
Neem dan zeker een kijkje op onze website www.zonnehoeve.be of neem contact op met
onze sociale dienst via 09/330.17.97 of zlSocialedienst@zonnehoeve.be

