Schoener 40-10 A & D
Lelystad

Direct beschikbaar
Beschikbaar...
Woning 40-10A: per direct een slaapkamer met badkamer. Tevens is er ook een
grote slaapkamer zonder badkamer beschikbaar. Er is een woonkamer met een
keuken die afgesloten kan worden en een grote voor en achtertuin. De woning
biedt ruimte aan 10 bewoners. De leeftijd ligt tussen de 28 en de 45 jaar. Op deze
woning wonen mensen met een meervoudig complexe beperking en een laag
ontwikkelingsniveau, maar ook cliënten die een iets hoger niveau hebben en minder
hulpbehoevend zijn.
Woning 40-10D: per september: een kamer waar je het sanitair met andere bewoners
deelt. Er is een woonkamer met een keuken die afgesloten kan worden en een grote
voor en achtertuin. De woning biedt ruimte aan 8 bewoners, de leeftijd ligt tussen
de 23 en de 65 jaar. Het is een groep voor mensen met een meervoudig complexe
beperking en een laag ontwikkelingsniveau. Het merendeel van de bewoners is
rolstoel gebonden.
Wie we zijn
Het woonterrein ‘de Schoener’ bestaat uit 6 locaties waarvan 5 woongroepen.
Locatie B en C zijn met elkaar verbonden maar hebben ieder een eigen groep. De
woningen zijn omheind met een hek, deze grenst aan een gezellig middenterrein. Je
hebt een indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg.
Schoener 40-10 A en D zijn belevingsgerichte groepen. Gezien het
ontwikkelingsniveau van de bewoners is er veel aandacht voor de individuele
behoeftes, 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. We gaan ook als groep wel eens een dagje uit, wandelen en proberen met
elkaar op vakantie te gaan.
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Omgeving
De woningen aan de Schoener liggen dicht bij het
centrum van Lelystad. Het activiteitencentrum
de Schoener ligt tussen de woningen. Hier kun
je terecht voor dagbesteding. Op de Schoener
worden ook veel activiteiten in de vrije tijd
georganiseerd. Zoals het koffiecafé en de
zangclub. De Schoener ligt vlakbij een parkje met
een vijvertje.

Open huis
Nieuwsgierig geworden? Kom naar
ons open huis op 1 juli.
Woning A opent haar deuren van
12.00 tot 13.00 uur
Woning D opent haar deuren van
11.00 tot 12.00 uur
U bent van harte welkom!

Ondersteuning
Op Schoener 40-10 werken we met de methodiek
Vlaskamp. De ondersteuning is gericht op het
samen beleven en het samen ondernemen van
(kleine) activi¬teiten. Samen met de persoonlijk
ondersteuner worden er afspraken gemaakt
en vastgelegd in het ondersteuningsplan. We
proberen de cliënt zoveel mogelijk de regie te
geven over zijn of haar leven.
Overdag
Triade heeft tal van mogelijkheden om je ook
verder te ontwikkelen in ons activiteitencentrum
de Schoener of het kinderdagcentrum de Kokkel.

Lijkt het je leuk om hier te wonen?
Neem dan contact op met :
Triade
Fleur van Schalkwijk
Consulent Aanmelden & Plaatsen
088 32 32 1 32
www.triade-flevoland.nl

