Stichting WoonWensWesterhout
Stichting WoonWensWesterhout
zet zich in voor de kleinschalige
Woonvoorziening De Westerhout in
Westerblokker. De stichting organiseert
activiteiten om de extra’s op het gebied van
wonen en leven van de bewoners van De
Westerhout financieel te ondersteunen.
U kunt bijvoorbeeld vriend van de
Westerhout worden door een bedrag te
doneren.

Het huis
bestaat uit tien appartementen waar de
bewoners met begeleiding zelfstandig
kunnen wonen. Er is een ruime
gemeenschappelijke woonkamer met
een grote TV. Hier kunnen gezellig
samen spelletjes gespeeld worden. In de
grote woonkeuken wordt het eten
bereid voor de gezamenlijke maaltijden.
Als er wat te vieren valt, zijn familie en
vrienden van harte welkom in de
familiekamer. Ook is er een
recreatieruimte waar plaats is voor de
hobby’s zoals het maken van muziek.

De bewoners
van De Westerhout vormen zowel op
verstandelijk niveau als op
persoonlijkheid een coherente groep
van 12 jong volwassenen met een
verstandelijke beperking.

Stichting WoonWensWesterhout
De zorgvraag is ongeveer gelijk en
met wat begeleiding zijn de
bewoners redelijk zelfstandig als
het gaat om normale dagelijkse
handelingen. Overdag gaan de
bewoners naar hun werk. Bij
toerbeurt blijft een aantal
bewoners thuis. Onder begeleiding
worden er boodschappen gedaan
om de gezamenlijke maaltijd te
bereiden. De bewoners doen zelf
het huishoudelijke werk en het
tuinonderhoud.

Zorg Zonder Zorgen
De bewoners van De Westerhout
hebben een beschermde, veilige
woonomgeving nodig waar zij gelukkig
zijn en kunnen groeien in hun sociale
vaardigheden en daardoor beter
participeren in de maatschappij.
De Westerhout biedt de bewoners
een kwalitatief hoogwaardige
woonvoorziening waarbij door goede
zorg, persoonlijke aandacht en
betrokkenheid de zelfredzaamheid
van de bewoner zoveel mogelijk
gestimuleerd wordt.
De Westerhout is voor de bewoners
wonen als in een groot warm gezin.
Ouders moeten de zorg voor hun zoon
of dochter kunnen overdragen.
Met recht kan daarom gezegd
worden: ‘wonen in De Westerhout is
zorg zonder zorgen’.

Vriend van de Westerhout worden?
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Op www.dewesterhout.nl kunt u meer informatie vinden

over het huis en de bewoners.

