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Elk kind heeft een veilig, fijn thuis nodig. Jij dus ook. Soms is thuis wonen (tijdelijk) te ingewikkeld.
Dan kom je misschien in een van onze woongroepen wonen. Soms maar voor korte tijd, soms wat
langer.
Natuurlijk kunnen we jouw thuis nooit vervangen. Maar we proberen het bij ons wel zo huiselijk
mogelijk te maken.

Voor wie is Wonen 18-?
In onze woongroepen wonen kinderen van 7 t/m 17 jaar met (een vorm van) autisme of bijvoorbeeld
ADHD of een hechtingsstoornis.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je (tijdelijk) niet thuis kunt wonen. Soms lukt het je
ouder(s) even niet om je de zorg te geven die je nodig hebt. Of je was ergens opgenomen, maar de
behandeling is nu gestopt – en thuis wonen is (nog) niet mogelijk.

Je goed voelen binnen de groep
Natuurlijk is het heel belangrijk dat je je fijn voelt in de groep waarin je woont. Daarom kijken we
altijd heel goed naar de samenstelling van elke woongroep. Daarbij houden we onder andere
rekening met: de zorg en hulp die jij en de anderen nodig hebben, jullie leeftijd en ook de verdeling
jongens/meiden.

Hoe woon je in de woongroep?
We willen je zo een normaal mogelijke thuissituatie bieden. In het dagelijks leven betekent dit onder
andere dat we samen eten, dat je kunt praten over de dingen die je bezighouden en dat we een
beetje rekening met elkaar proberen te houden.
Je ouder(s) blijven zoveel mogelijk betrokken bij jouw dagelijks leven. Ze gaan bijvoorbeeld gewoon
naar een ouderavond op school of met je mee naar de dokter of tandarts.

Eigen kamer
Onze huizen staan in een gewone woonwijk en je krijgt je eigen slaapkamer. Natuurlijk kan je dingen
van thuis meenemen om je kamer gezellig te maken. De woonkamer, keuken, badkamer en de tuin
delen we met z’n allen.

Hoe begeleiden we?
Samen met jou en je ouder(s) bespreken we wat jij nodig hebt om je goed te voelen en je te
ontwikkelen. Wat zijn jouw kansen en mogelijkheden? Waar heb je misschien wat extra
ondersteuning bij nodig? Als je een (gezins)voogd hebt, is hij of zij ook bij dit gesprek.
Met de info maken we samen een persoonlijk begeleidingsplan. Dit plan is dus helemaal op jou
afgestemd.

Jouw begeleidingsplan
In jouw begeleidingsplan staan:
je mogelijkheden;
je uitdagingen;
de doelen die je wilt bereiken;
en welke hulp je daarbij nodig hebt.
Je groep heeft een aantal vaste begeleiders. Eén van hen wordt je mentor. Bij hem of haar kun je met
al je vragen terecht.
De begeleiders werken samen met een gedragsdeskundige; hij of zij is ook regelmatig op de groep.
En als het nodig is, kun je ook hulp van andere mensen krijgen. Bijvoorbeeld een GZ-psycholoog.
Elk half jaar bekijken we je begeleidingsplan opnieuw. Dat doen we samen met jou, je ouder(s), je
mentor en de gedragsdeskundige van de woongroep.

Wanneer?
Elke woongroep is het hele jaar open. Je kunt er dus altijd zijn, maar dat hoeft niet. Samen met jou
en je ouder(s) (en eventueel je gezinsvoogd) bekijken we of en wanneer je in de weekenden,
vakanties en feestdagen naar huis kunt gaan.

Naar huis of zelfstandig wonen
Het uiteindelijke doel is dat je weer terug naar huis gaat. Maar soms lukt dat echt niet. Dan kun je
gewoon bij ons blijven, tot je achttiende jaar.
Als je bijna achttien bent, begeleiden we je – als dat nodig is – naar zelfstandig wonen. Er zijn
verschillende mogelijkheden.

Waar zijn de woongroepen?
We hebben twee locaties: een in Eindhoven en een in het dorp Tungelroy (vlakbij Weert).

Locatie Eindhoven
In ons huis in Eindhoven kunnen twintig kinderen en jongeren wonen. We zitten nu nog aan de
Castiliëlaan 8, maar in februari 2020 verhuizen we naar een huis aan de Heezerweg 345.

Locatie Tungelroy
In Tungelroy hebben een grote villa, die in twee delen is gesplitst. In elk deel kunnen zes kinderen
en jongeren wonen. Het staat aan de Tuurkesweg 18+18A.

Heb je nog vragen?
Of vind je hier niet precies de informatie die je zoekt? Je kunt ons altijd bellen of mailen!

