Direct beschikbaar
Per direct beschikbaar...
Een kamer op Bachweg 25 waar je het sanitair met
een andere bewoner deelt. Er is een woonkamer
met een gesloten keuken, een afgesloten tuin met
schommel en een snoezelruimte. In de zonnige voortuin op het terrein is veel ruimte. Je hebt een indicatie
op basis van de Wet Langdurige Zorg.
Het woonterrein ‘de Bachweg’ bestaat uit 7 locaties
waarvan 5 woongroepen. Locatie 21, 23 en 25 zijn
met elkaar verbonden maar hebben ieder een eigen
groep. Bachweg 25 is een groep die ruimte biedt voor
7 bewoners, de leeftijden liggen tussen de 29 en de
37 jaar. Het is een groep voor mensen met een meervoudig complexe beperking en een laag ontwikkelingsniveau. Het merendeel van de bewoners is mobiel
en maakt buitenshuis gebruik van loophulpmiddelen
zoals een rolstoel.
Bachweg 25 is een licht gestructureerde belevingsgerichte groep. Gezien het ontwikkelingsniveau van
de bewoners is er veel aandacht voor de individuele
behoeftes van de cliënt, daarnaast hebben we gedurende de dag (korte) groepsmomenten in de vorm
van samen drinken, samen muziek maken of samen in
de tuin spelen en/of zitten.
Omgeving
De woningen aan de Bachweg liggen dicht bij het
centrum van Almere Stad. Het activiteitencentrum
Rondo ligt tussen de woningen. Hier kun je terecht
voor dagbesteding. Op Rondo worden ook veel
activiteiten in de vrije tijd georganiseerd. Zoals het
koffiecafé en ‘Beleef het mee’. De Bachweg ligt
dichtbij het Beatrixpark met een kinderboerderij,
speelgelegenheid, viswater en je kunt er veilig
wandelen en fietsen.

Ondersteuning
Op Bachweg 25 werken we met de
methodieken Vlaskamp en Triple
C. De ondersteuning is gericht op
het samen beleven en het samen
ondernemen van (kleine) activiteiten. Samen met de persoonlijk
ondersteuner worden er afspraken
gemaakt en vastgelegd in het
ondersteuningsplan.
Overdag
Triade heeft tal van mogelijkheden
om je ook verder te ontwikkelen in
ons activiteitencentrum Rondo of
dagbesteding op kinderboerderij de
Stek.

Lijkt het je leuk om hier te wonen?
Neem dan contact op met :
Triade
Sandra Knufman
Consulent Aanmelden & Plaatsen
06 22 49 83 18
www.triade-flevoland.nl

