
Het beste uit jezelf

NIEUWSBRIEF voor mensen

met Prader Willi Syndroom

 Locatie Soesterberg 

Philadelphia realiseert in 2019 een nieuwe woonlocatie bij Soesterberg voor mensen met een beperking.

 

Cliënten

De cliënten die op deze locatie komen wonen behoren tot de doelgroep cliënten met een matige tot lichte

verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag, en/of cliënten met een lichte verstandelijke

beperking en bijkomende gedrags- en psychiatrische problematieken. Een deel van de toekomstige cliënten

wonen nu in de locaties Klein Sonsbeek en het Jozefklooster (herhuisvesting) Daarnaast is er ruimte

beschikbaar voor cliënten van de wachtlijst (uitbreiding).

 

Prader Willi Syndroom

Het plan is om ook mogelijkheden voor mensen met PWS te creëren.Uit een wensen- en behoeften

inventarisatie is gebleken dat er vraag is naar een omgeving waar kennis en zorgaanbod is afgestemd op de

complexe vragen. Veiligheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Datgene wat Prader Willie zo specifiek maakt.

Philadelphia heeft de intentie en is bereid zich daarin te specialiseren en gaat dit vorm geven in de nieuwbouw

van Soesterberg. Aanmeldingen voor deze doelgroep zijn welkom. Gezien het locatieprofiel van Soesterberg

zal het in eerste instantie gaan om mensen met een WLZ-indicatie VG6 of VG7 of LVG-indicatie in combinatie

met de behoefte aan de specifieke begeleidingsaspecten voor mensen met PWS.
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Informatie over de huisvesting

De locatie Soesterberg bestaat uit drie woongebouwen en een werk/activiteiten gebouw. De woongebouwen

zijn onderverdeeld in 8 x een woning met een gezamenlijke woonkamer en daar omheen 8 slaap-woonkamer

appartementen met eigen keuken en badkamer. Totaal kunnen er 52 cliënten wonen met een WLZ-indicatie

VG6 of 7 indicatie.

 

De woningen op de begane grond hebben een gezamenlijke tuin grenzend aan de woonkamer en een

individuele tuin. De appartementen op de verdieping hebben een gezamenlijk dakterras.

Het werkgebouw dagbesteding is onderverdeeld in een aantal werkruimtes geschikt voor belevingsgerichte

activiteiten. De locatie beschikt over een atelier, keuken, vrije ruimte en individuele werkplekken. Aan de

andere zijde van het werkgebouw zijn de activiteiten gericht op werkzaamheden met hout, plant- en

dierverzorging. Naast het werkgebouw is een kapschuur en moestuin aanwezig. Er zijn gemiddeld 9 dagdelen

dagbesteding. Daarnaast is er een klein sportveld aanwezig.

 

Op de locatie wordt 24 uur per dag zorg en begeleiding geleverd.

De oplevering van het project wordt medio 2019 verwacht. 

 

Visie

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking

gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere

individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding en welzijn. Philadelphia

ondersteunt cliënten op een manier waarbij we samen onderweg gaan. Door de ervaringswereld van de

cliënten te vergroten, dingen te ontdekken en zelf mee te doen, halen ze het beste uit zichzelf. Kernwaarden

die gebruikt worden zijn: aandacht, professionaliteit, verantwoordelijkheid en passie.

Met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing, autonomie stimuleren, probeerruimte en eigen

keuzes maken.

U bent

van harte

welkom!

Het aanmelden als belangstellende, specifiek voor dit

toekomstige project Prader Willi Syndroom, kunt u via

de e-mail doen t.a.v. wonenmetPWS@philadelphia.nl 

 

Contactpersonen: 

Hans Nieuwenhuyzen en Alie van de Pol-Liewerink
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