WONEN OP JEZELF,
MAAR NIET ALLEEN

Welkom bij de nieuwe
woonlocatie in Nunspeet
Leuk dat je geïnteresseerd bent in de nieuwe locatie

Kom je hier wonen?

aan de Elspeterweg in Nunspeet! Een aantrekkelijke

Dan kies je voor een mooi appartement. Op een

plek om samen met anderen, zo zelfstandig mogelijk

prachtige plek in het groen en vlak bij het station.

te wonen. We hebben plek voor 33 mensen met een

Ook het centrum van Nunspeet is vlakbij.

licht verstandelijke beperking en/of psychische

Hier woon je op jezelf, maar niet alleen.

problematiek.
De appartementen
Samen staan we sterk

De appartementen zijn 40 m2 met een woonkamer met

Op deze locatie werken we graag nauw samen met jouw

een keukenblok waar je zelf kunt koken. Ook heeft elk

familie en/of andere mensen uit jouw netwerk en de

appartement een slaapkamer en een eigen badkamer

andere bewoners. We gaan samen met jou en je nieuwe

met toilet. De appartementen op de begane grond

buren ontdekken hoe we met elkaar samen kunnen

hebben een buitenruimte. Elkaar ontmoeten kan ook in

leven. En elkaar beter kunnen leren kennen. We gaan

de gemeenschappelijke buurtkamer.

elkaar ook helpen, ieder met zijn/haar eigen talent.
Bijvoorbeeld samen koken of samen boodschappen

Logeerplek/ tijdelijk wonen

doen. Zo wordt het een fijne plek waar je op jezelf kunt

Eén woonplek is beschikbaar voor logeeropvang of

wonen terwijl je er niet alleen voor staat.

om tijdelijk wonen mogelijk te maken.

Voor wie?
Je hebt een geldige Wlz-indicatie, bijvoorbeeld: VG3, 4 of
6. Of GGz-wonen 1, 2 of 3. Ook met een WMO-indicatie
voor Beschermd Wonen kun je hier terecht.
Wil je hier meer over weten? Neem contact op met ons
cliëntbureau, we vertellen je hier graag meer over.
24/7 een hulplijn
Mensgerichte technologie is niet meer weg te denken uit
onze maatschappij. En dus werken we met DigiContact.
Via beeldbellen helpt DigiContact je 24 uur per dag en
7 dagen per week. Speciaal voor mensen die zelfstandig
wonen en werken, maar soms een 'hulplijn' nodig
hebben. DigiContact biedt dat. Dag en nacht.
Er is een Digi-team én een locatieteam, met
medewerkers die fysiek aanwezig zijn op de locatie.
Deze twee teams vormen samen één team.
Zo krijg jij de begeleiding die je nodig hebt!
Begeleiding
Naast begeleiders via DigiContact, zijn er overdag vaak
begeleiders op de locatie. We werken samen met
andere organisaties die aanvullende deskundigheid
inbrengen. Bijvoorbeeld op het gebied van
psychiatrische problematiek.
Daarnaast is er huishoudelijke ondersteuning voor de
algemene ruimtes en - als het nodig is - ook voor de
individuele appartementen. Onze jobcoaches helpen je
om passend werk of een goede daginvulling te vinden.
Bezoekadres
Elspeterweg 12
Nunspeet
Facebookpagina
Elspeterweg Nunspeet- locatie
Philadelphia

Een gewoon leven, een eigen leven
Als je kiest voor Philadelphia voor je ondersteuning
helpen wij je waar het maar kan om je eigen leven te
leiden. Niet het leven dat wij voor je bedenken, maar
je eigen leven. Dat doen we door zorg te bieden met
liefde, lef en meesterschap in balans.

Contact
Bel voor vragen of persoonlijk
advies over deze locatie naar:
0800 - 0830
ma t/m do van 08.30 - 17.30 uur
en vr van 08.30 - 17.00 uur
of mail je vraag naar:
clientbureau@philadelphia.nl

Wij zijn Philadelphia Zorg
Wij bieden meer dan 8.600 mensen elke dag kansen om hun
eigen leven te leiden. Zij wonen bij ons, krijgen intensieve
zorg of ambulante begeleiding, komen om hun dag passend
in te vullen of om te logeren. We ondersteunen als het
nodig is en durven los te laten als het kan. Ruim 7.500
medewerkers geven hen het vertrouwen om te groeien.
Bij Philadelphia halen we het beste uit elkaar.

www.philadelphia.nl
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