Laan der VOC 26 - 28
Almere

Direct beschikbaar
Per direct beschikbaar...
In onze geschakelde woning in Almere op de Laan
der VOC 26-28 hebben we een kamer op de bovenste etage beschikbaar. Wonen in een groep
met zes andere bewoners met een verstandelijke
beperking en een indicatie op basis van de Wet
Langdurige Zorg.
Je hebt een slaapkamer en deelt de rest van het
huis met de andere cliënten. De woonkamer en
keuken bevinden zich op de 1e etage. Op de begane grond van zowel nr. 26 als 28 is een berging.
Omgeving
De woning ligt in de Oostvaardersbuurt in Almere
Buiten Op ca. 500 meter loopafstand is het treinstation en een supermarkt. Daarnaast is er nog
een 2e supermarkt in de buurt . De bushalte is
vlakbij gelegen. In het centrum van Almere Buiten
is de bibliotheek, sportschool, snackbars, allerlei winkels, en ligt een groot overdekt zwembad.
De Oostvaardersbuurt ligt aan het natuurpark de
Oostvaardersplassen, waar je kunt genieten van
een groot stuk ongerept natuur.
Ondersteuning
De ondersteuning is gebaseerd op het individuele
ontwikkelingsniveau van de bewoners. De bewoner
wordt gestimuleerd om zijn of haar vaardigheden
uit te breiden en zich te ontwikkelen waarbij er
rekening wordt gehouden met de mogelijkheden
en de mogelijke beperkingen. Samen met de persoonlijk ondersteuner worden afspraken gemaakt

over de ondersteuning en deze
worden in een persoonlijk plan beschreven.
Als de bewoners thuis zijn, is er
begeleiding aanwezig. De bewoners
kunnen meehelpen met de dagelijkse taken. Zoals het koken afwassen,
tafeldekken, afruimen, etc
Overdag
Triade heeft tal van mogelijkheden
om je ook verder te ontwikkelen in
werk of dagbesteding.
Kom naar het open huis!
Nieuwsgierig geworden? Kom naar
ons open huis op 17 maart van
19.00 - 21.00 uur aan Laan der VOC
26-28 in Almere!
Lijkt het je leuk om hier te wonen?
Neem dan contact op met :
Triade
Sandra Knufman
Consulent Aanmelden & Plaatsen
088 32 32 1 32
www.triade-flevoland.nl

