De Donge Barendrecht

Begeleid wonen en ondersteuning thuis
voor mensen met een LVB in de BAR
gemeenten

De Donge

Woonlocatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking in
Barendrecht.
Het team van de Donge zet zich in voor mensen met LVB en één of meerdere hulpvragen.
Wij vinden het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelfstandig in het leven staan, naar
werk of dagbesteding gaan, prettig wonen en goed contact hebben met de buurt om op
die manier volwaardig mee te doen in de maatschappij.

Wonen op de Donge
De Donge is een appartementencomplex van Humanitas DMH met 16 appartementen waar
volwassen mensen met LVB zelfstandig wonen. Wij vinden het belangrijk dat zij zoveel mogelijk zelf
kunnen en deelnemen aan het leven in de wijk. Samen met hen ontwikkelen we een trajectplan op
maat en worden, eventueel met het netwerk, de hulpvragen in kaart gebracht. Naar aanleiding
daarvan stellen we met elkaar persoonlijke doelen op zodat de cliënt steeds zelfstandiger door het
leven gaat. In het complex is een steunpunt gevestigd waar cliënten met vragen terecht kunnen bij
de begeleiders. Op vaste momenten in de week komt de persoonlijk begeleider bij de cliënt thuis om
te werken aan de gestelde doelen.

Steunpunt
In het steunpunt is dagelijks in de middag een inloopuur waar bewoners van de Donge, begeleiders
en Homeruncliënten elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of
frisdrank. 's Avonds wordt er gekookt in het steunpunt. Cliënten kunnen zich van te voren inschrijven
om mee te eten tegen een kleine vergoeding. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt, waardoor
er waardevolle informele contactmomenten plaatsvinden.

Wij ondersteunen waar nodig om te zorgen dat jij, vanuit eigen mogelijkheden,
mee kunt doen. We doen dit oprecht. In contact van mens tot mens. Met passie
en lef.

Homerun de Donge
Ondersteuning thuis voor mensen met een LVB in de BAR gemeenten
Mensen bij wie een verstandelijke beperking niet zichtbaar is, worden overschat en
ervaren onbegrip van hun omgeving, waardoor zij in de problemen komen. Vaak kunnen
zij niet goed meekomen op school of werk, hebben zij een beperkt aanpassingsvermogen
en zijn zij kwetsbaar voor manipulatie. Er is ondersteuning op meerdere gebieden nodig.
Wij bieden ondersteuning aan mensen met een LVB en problemen op meerdere gebieden, zoals
schulden, overlast en problemen met werk en huisvesting. Wij gaan naar deze mensen toe, ongeacht
de woon- leef en werksituatie. Zij zijn gebaat bij de specialistische trajectbegeleiding van Homerun.
Samen met de cliënt stellen we een trajectplan op. In een intensief traject van 1 à 2 jaar begeleiden
we hem of haar met een integrale aanpak. We werken waar nodig samen met gespecialiseerde
netwerkpartners zodat bijkomende problematiek het doorlopen van het traject niet in de weg staat.
Na deze periode kan de cliënt meer zelf en kan de zorg afgeschaald worden. Hij of zij kan binnen zijn
eigen mogelijkheid zelfstandig meedoen in de maatschappij.

Financiering
Humanitas DMH neemt vanuit haar kernwaarden altijd de mens met zijn of haar hulpvraag als
vertrekpunt. Vervolgens wordt gekeken onder welk domein de zorg geleverd wordt. Homerun wordt
geboden binnen verschillende zorgdomeinen en financieringskaders, zoals:
- WMO
- WLZ
- Jeugdhulp
- PGB
Wij werken in de BAR gemeenten, dit zijn Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Kantoor De Donge
De Donge 13
2991 RE Barendrecht
0180 623241
Kijk voor de actuele informatie op onze website: www.humanitas-dmh.nl/homerundedonge.

Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende humanistische zorgorganisatie en ondersteunt mensen
met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met deze mensen
bieden wij zorg op maat, zodat zij binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij.
Dat doen wij vanuit onze kernwaarden:
De cliënt heeft regie over zijn of haar eigen leven.
We nemen de verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.

Contact
We vertellen u graag meer over onze dienstverlening.
Meer informatie vindt u op: www.humanitas-dmh.nl/de-donge/
U kunt ook direct contact opnemen met het Centraal Cliëntservice Bureau:
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Telefoon:

030 6005170

E-mail:

CCB@humanitas-dmh.nl

Internet:

www.humanitas-dmh.nl

