Eigen plekje

Iedere bewoner heeft een eigen kamer
met een veiligheidsslot, de eigen
kamer wordt gezien als het
privéterrein van de bewoners. De
zorgverleners zullen alleen de sleutel
gebruiken om binnen te komen als er
een dwingende noodzaak is. In dat
geval moet dit met datum, tijd en
reden vermeld worden in de
dagrapportage en het zorgplan van de
betreffende bewoner. Iedere kamer
heeft een eigen vaste aansluiting voor
internet en televisie. Alle kamers
hebben dezelfde houten jaloezieën en
daarvoor hangt een roede waarop de
bewoner zijn eigen gordijnen kan
hangen. Bewoners richten hun eigen
kamers zelf in met eigen meubelen.
Mochten er zaken opgehangen moeten
worden dan zal dit in overleg en in
opdracht van de bestuurder
uitgevoerd worden.

Bij woon begeleiding blijft iemand in
zijn eigen huis wonen met ambulante
hulp. Als dit niet meer voldoende is
dan kan diegene opgenomen worden
in een instelling of een wooninitiatief,
dit wordt beschermd wonen
genoemd. Ranonkel Wonen is zo’n
wooninitiatief.

Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl
Tel:

078-6165026

Kleinschalig Begeleid
Wonen voor mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel.

Wat is beschermd
wonen:

Beschermd wonen is bedoeld voor
mensen die als gevolg van een
handicap niet meer zelfstandig kunnen
wonen. Er is geen sprake van
“controle of toezicht” maar van
begeleiding waar en wanneer nodig.

Contactpersoon:
Jeroen Roggekamp
Tel: 06-3332 0308
Mail jeroen@ranonkel-wonen.nl

Informatie voor bewoners

Ranonkel Wonen

Onze bewoners leven met 4 - 5
huisgenoten samen in een huis. De
wijze van samenleven staat bij ons
centraal in de doelstellingen van
Ranonkel Wonen. Wat dit in de
praktijk inhoudt kunt u in deze folder
lezen. Mocht u hierover meer willen
weten dan kunt u kijken op onze
website:
www.ranonkel-wonen.nl
of ons bellen:
078 6165026
06 33320308
06 33320309.
Wij hebben er op basis van onze
ervaring voor gekozen om niet, zoals
op dit moment gebruikelijk is, een
combinatie van bewoners met NAH en
mensen met een Lichte Verstandelijke
Gehandicapten te vormen. Mensen
met NAH hebben meer behoefte aan
een leefomgeving met minder en
overzichtelijkere prikkels zoals geluid,
lichten enz. Wij bieden 24 uurszorg
aan zorgvragers die met de juiste
begeleiding en ondersteuning in staat
zijn om een zekere mate van
zelfstandigheid te verkrijgen en
behouden. In de praktijk betekend dit
dat wij de 1e week 24 uur aanwezig
zijn. Daarna passen wij onze
aanwezigheidstijden aan op de
behoefte van de aanwezige

zorgvragers. In geval van twijfel
zullen wij, na overleg, gebruik maken
van een persoonlijk alarm of er blijft
een zorgverlener aanwezig.

Gezamenlijke zorg

Bewoners dragen gezamenlijk zorg
voor het huishouden en gebruiken
ook de maaltijden samen. Iedere
maandagochtend is er een
bewonersgesprek waarin van alles
aan de orde kan komen. Vast
onderdelen van deze bespreking zijn
koffie/ thee, koekjes, gezelligheid, de
inbreng van de bewoners en de
voorlopige planning en taakverdeling
van de komende week. De gemaakte
afspraken worden genotuleerd door
de zorgverleners en worden aan alle
bewoners verstrekt. Mocht er een
reden zijn waarom u zich voor een
bepaalde periode liever een beetje
afzijdig wilt houden van het
groepsproces dan is dat na overleg
met de systeemtherapeut mogelijk.
Dit zal ook tijdens de
bewonersbespreking op maandag
aan de medebewoners verteld
worden. Om op succesvolle wijze
samen te kunnen leven is wederzijds
begrip en aanpassing aan elkaar
noodzakelijk, dus ook wanneer er
een afwijking voor 1 van de
bewoners gemaakt wordt.

De buurt

Onze woning is een rijtjeshuis in een
buitenwijk van Zwijndrecht het ligt
aan een, voor auto’s afgesloten,
woonerf. Net als onze bewoner met
elkaar binnen het huis samenleven
leven wij ook samen met onze buren.
Vanuit onze woning willen wij samen
met onze bewoners het nabuurschap
een nieuwe invulling geven. Er wonen
namelijk vrij veel oudere mensen in
onze straat die met een beetje
behulpzaamheid van hun buren
makkelijker en plezieriger zelfstandig
kunnen blijven wonen. In de praktijk
denken wij aan: het helpen met de
boodschappen, een tukje
samenlopen, helpen met onkruid
wieden of gewoon even langs gaan
voor een kopje koffie. Ook willen wij
onze buren uitnodigen om bij ons
binnen te komen, samen voetbal
kijken is bijvoorbeeld een stuk leuker
dan alleen. Naast deze sociale
wijkgerichte activiteiten willen wij ook
met onze bewoners samen gaan
kijken naar mogelijkheden om een bij
deze bewoner passende daginvulling
te ontwikkelen.

