De Donge Barendrecht

Begeleid wonen en
ondersteuning thuis voor
mensen met een LVB

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 bewoners zo
zelfstandig mogelijk in het leven staan. Dat ze naar werk of
dagbesteding gaan, prettig wonen en goed contact hebben met de
mensen in de buurt. Zo kunnen zij volwaardig meedoen in de
maatschappij.
Wonen op de Donge
De Donge is een appartementencomplex met 16 appartementen waar
volwassen mensen met een licht verstandelijke beperking wonen. Wij vinden
het belangrijk dat ze zoveel mogelijk zelf kunnen en dat ze deelnemen aan
het leven in de wijk.

Samen met de bewoners worden de hulpvragen in kaart gebracht en
ontwikkelen we een trajectplan op maat. Naar aanleiding daarvan stellen we
samen persoonlijke doelen op, zodat de bewoner steeds zelfstandiger door
het leven kan gaan. Op vaste momenten komt de begeleider bij de bewoner
thuis om aan de doelen te werken.

Steunpunt

In het steunpunt op nummer 13 is dagelijks in de middag een
inloopspreekuur waar bewoners van de Donge, ambulante cliënten en
begeleider met elkaar een kop koffie of thee drinken. 's Avonds wordt er
gekookt. Cliënten kunnen zich van te voren inschrijven om mee te eten tegen
een kleine vergoeding. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt waardoor
er waardevolle contactmomenten plaatsvinden.

Homerun de Donge

Met Homerun de Donge ondersteunen we mensen met een LVB in de BAR
gemeenten die zelfstandig wonen. Deze mensen hebben over het algemeen
problemen op meerdere leefgebieden, zoals werk en financiën. Wij gaan
naar de mensen toe ongeachte de woon-, leef en werksituatie. Zij zijn gebat
bij de specialistische trajectbegeleiding van Homerun. Samen met de cliënt
stellen we een trajectplan op. In een intensief traject van enkele jaren
begeleiden we hem of haar met een integrale aanpak. We werken waar nodig
samen met gespecialiseerde netwerkpartners zodat bijkomende
problematiek het doorlopen van een traject niet in de weg staat. We schalen
de zorg steeds verder af. Komt de cliënt toch weer in de problemen?
Dan schalen we tijdelijk de begeleiding weer op.

Drie keer in de week eet ik in het eetcafé. Dat
vind ik gezellig. Samen met de buren. En met
de begeleiders. Met hen heb ik een goed
contact. Ze leren me eerder aan de bel trekken
als het niet zo goed gaat
~ Iwan ~

Over Humanitas DMH

Wij zijn een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie.
Meer dan 1400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3300
mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem. Wij
werken met veel vrijheid in een informele omgeving aan daadwerkelijk
betere zorg. Dat doen wij vanuit onze humanistische waarden eigen
regie, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Gefundeerd op onze
missie: 'Bram voelt zich gelukkig en doet ertoe'. Waarbij Bram symbool
staat voor al onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en verwanten.

Contactgegevens
Meer informatie over de Donge vindt u op
www.humanitas-dmh.nl/de-donge.
De medewerkers van het Centraal Cliëntservice Bureau
beantwoorden graag al uw vragen:
T 030 - 600 51 70, E ccb@humanitas-dmh.nl.
www.humanitas-dmh.nl
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