Logeerfunctie

Voor zorgvragers met NAH die tijdelijk
een logeerplek zoeken biedt Ranonkel
Wonen een tweetal logeerkamers.
Onze logees kunnen komen voor een
langere aaneengesloten periode of
voor een vast aantal dagen per week.
Tijdens de logeerperiode is het
mogelijk om gebruik te maken van de
voorzieningen zoals ook gebruikt
kunnen worden door vaste bewoners.
Het kan dan gaan om zaken zoals
dagbesteding maar ook om sporten
en/ of oefenen onder begeleiding van
een gespecialiseerde fysiotherapeut
waar wij mee samenwerken. De
logeerfunctie kan gefinancierd worden
uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

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 voor
televisie. Alle logeerkamers zijn
compleet ingericht met een bed, een
kledingkast, stoel en tafeltje. Verder
hebben de kamers een eigen vaste
aansluiting voor internet en voor
televisie.

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.
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.
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Informatie over
Logeren bij Ranonkel Wonen

Logeren bij ons

Onze bewoners leven met 5
huisgenoten samen (waaronder 2
kamers voor de logees). De wijze van
samenleven staat 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 op basis van onze ervaring
gekozen om niet, zo als op dit
moment gebruikelijk is, een
combinatie van bewoners met NAH en
mensen met een Lichte Verstandelijke
Gehandicapten te vormen. Dit omdat
mensen met NAH meer behoefte
hebben aan een leefomgeving met
minder en overzichtelijkere prikkels
zoals geluid, lichten enz. Daarnaast is
het onze ervaring dat mensen met
NAH het prettiger vinden als hun
medebewoners op het zelfde
verstandelijke niveau kunnen
functioneren.

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 bewoner
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 bewoners 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 stukje
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. Deze open wijze van
samenleven maakt het voor onze
logees gemakkelijker om ook een
eigen plekje te vinden om zo een
onderdeel van het geheel te kunnen
worden.

