Waar een beperking geen handicap hoeft te zijn

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

Studiowonen Zonnestraat 11
Beschrijving van de woning en de omgeving :
We hebben een open plaats in een appartement in de Zonnestraat 11 (Z11), gelegen net
buiten ons hoofddomein te Eke. Het appartement bevindt zich op de eerste verdieping van
het gebouw waar 12 cliënten wonen in 8 studio’s en appartementen. Er is een lift aanwezig.
Gemeenschapsruimte is er niet in de Z11.
Het appartement bestaat uit een ruime woonruimte met ingerichte keuken, twee
slaapkamers (1 grote en 1 kleinere), een badkamer met ligbad, toilet en lavabo en een kleine
berging. De woonst is niet bemeubeld en is niet rolwagen bewoonbaar.
De woonkost bedraagt €795/maand excl. EGW.
De woning bevindt zich dichtbij de N60 tussen Gent en Oudenaarde. Er is een belbushalte
aan de Z11 en het treinstation van Gavere Asper ligt op 1.5km.
Op het hoofddomein van Zonnehoeve bevindt zich, naast diverse woongroepen, het
maatwerkbedrijf, Zonnehoeve|Production.
Welke ondersteuning kunnen wij je bieden?
De begeleiding van de cliënten die in de Z11 wonen, wordt opgenomen door het Mobiel Team
dat op het domein een kantoor heeft.
Het Mobiel Team staat in voor de telefonische permanentie overdag zodat je hun hulp kan
inroepen indien nodig.
Zij helpen jou bij de organisatie van jouw dagelijks leven en werken hiervoor samen met
andere diensten zoals thuisverpleging, familiezorg, dokter, enz.
Je eigen netwerk speelt natuurlijk een belangrijke rol.
Je krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen die samen met jou aan de slag gaat met
jouw wensen en dromen, zorgen en noden. En dit op alle levensdomeinen (werk, vrije tijd,
relaties, persoonlijke ontwikkeling,…).
’s Nachts kan indien nodig beroep gedaan worden op een team nachtbegeleiders.
Er staat eveneens een multidisciplinair team ter beschikking om mee te helpen de kwaliteit
van jouw leven te bewaken: een orthoagoog, een medewerker van de medische en van de
sociale dienst, een kinésist, een logopedist.
Je kan, tegen kostprijs, gebruik maken van een aantal diensten op het domein zoals
deelname aan een aanbod van ateliers van het dagactiviteitencentrum van
Zonnehoeve|Living+, begeleid werk, het vrije tijds-aanbod en de wasserij. Er is tevens de
mogelijkheid om een (meeneem)maaltijd te verkrijgen uit de centrale refter.

Is deze woonvorm geschikt voor jou ?
Dit appartement is geschikt voor een koppel, eventueel ouder(s) met kind. Je hebt geen
nood aan constante fysieke aanwezigheid van begeleiding maar kan bijstand inroepen indien
nodig. Je kan voldoende adequaat reageren bij onverwachte gebeurtenissen zoals bvb.
storing, medisch noodsituatie….
Je beschikt over een persoonsvolgend budget dat toelaat om hier te komen wonen of je bent
in staat de bijhorende begeleidingskosten te dragen.
Je beschikt over de nodige financiële middelen om de woon- en leefkosten te betalen.

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

