Bachweg 19 Almere
Vanaf maart 2016 beschikbaar...
Woonterrein ‘de Bachweg’ in Almere bestaat uit
6 woongroepen die deels met elkaar verbonden
zijn. Hier wonen (jong) volwassen mensen met
een verstandelijke beperking eventueel in combinatie met een lichamelijke beperking. Op nr 19 zijn
vanaf maart 2016 een aantal kamers beschikbaar. De woning biedt een gezellige huiselijke
sfeer in een stabiele, veilige en geborgen omgeving.
Woonvorm
De woning wordt speciaal ingericht voor kinderen
en jongeren met een (ernstig) verstandelijke
beperking. Op de woning geven we naar
behoefte de nodige ondersteuning, begeleiding
en sturing aan de kinderen en jongeren bij de
dagelijkse gang van zaken. Hierbij speelt de
nabijheid van de medewerkers een belangrijke
rol. Aandachtspunt daarbij is het stimuleren van
hun persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van
hun zelfvertrouwen en het opbouwen van hun
zelfstandigheid en zelfredzaamheid binnen hun
mogelijkheden.
Verzorging & ontwikkeling
We begeleiden en ondersteunen de kinderen en
jongeren bij dagelijks terugkerende activiteiten en handelingen zoals de persoonlijke verzorging, het verzorgen en nuttigen van eten en
drinken. Maar ook het uitvoeren van huishoudelijke taken en het invullen en vormgeven van
vrijetijdsactiviteiten.

Samenwerking
We zoeken de samenwerking met
school, kinderbehandelcentrum en
dagbesteding. Samen met het sociale
netwerk rondom de kinderen en jongeren kijken we naar de mogelijkheden
tot deelname aan activiteiten binnen en
buiten Triade.
Omgeving
De Bachweg is een woonterrein waar
ruimte is tot buiten spelen, fietsen en
andere buitenactiviteiten in het zicht
van de woning, samen met de buurwoningen. Verder is er een activiteitencentrum op het terrein waar overdag
dagbesteding is en in de vrijetijd mogelijkheid is tot deelname aan vrijetijdsactiviteiten die daar georganiseerd
worden. De Bachweg ligt dichtbij het
centrum van Muziekwijk, het zwembad
en het Beatrixpark met een kinderboerderij, speelgelegenheid, viswater en
waar je veilig kunt wandelen en fietsen.
Kom naar de informatieavond op
woensdag 6 januari van 19:30 uur tot
21:00 uur in Rondo, Bachweg 13, 1323
MG Almere
Voor meer informatie en opgave informatieavond:
Wilma Tolsma
Consulent Aanmelden & Plaatsen
06-23 49 69 13
wtolsma@triade-flevoland.nl

