WONEN OF LOGEREN BIJ DE RAESDONCK
Meer informatie over begeleid wonen en logeren in groepsvorm

zintuiglijke beperking hulp nodig heeft op weg naar meer zelfstandigheid en bij het ontdekken van zijn of haar grenzen. Bij De Raesdonck in Valkenburg a/d Geul biedt Adelante
begeleid wonen aan in groepsvorm voor jongeren van 4 tot 18 jaar. In onze woongroep
wonen of logeren de kinderen in een huiselijke omgeving waar ze de juiste zorg en begeleiding krijgen, passende bij hun hulpvraag.
Wat houdt onze zorg en begeleiding in?
Woongroep De Raesdonck biedt professionele zorgverlening aan de kinderen en jongeren die
hier verblijven. In de groep krijgt uw kind de begeleiding die hij of zij nodig heeft. De inhoud
van de begeleiding kan dus voor iedereen verschillen. Ieder kind en iedere jongere heeft eigen
doelstellingen die wij op basis van een uitgewerkt plan willen bereiken. Dit doen we volgens de
landelijk erkende methode ‘Ervaar het maar’. Dit is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een
ernstige meervoudige beperking. Daarbij richten we ons op alle mogelijke activiteiten en situaties
die uw kind in het dagelijkse leven kan tegenkomen. Zo ligt de focus bij het ene kind wellicht op
persoonlijke verzorging, het (voort-)bewegen, de communicatie, het leren of het sociaal-emotioneel functioneren. Bij de ander kunnen de dag- en vrijetijdsbesteding, het wonen in de toekomst
en de omgang binnen het gezin of met anderen centraal staan. Afstemming over de benaderingswijze van uw zoon of dochter gebeurt steeds in samenwerking met u als ouders/verzorgers.
De duur van het verblijf van uw kind bij De Raesdonck is afhankelijk van de hulpvraag.
Het zorgteam
De begeleiders die bij De Raesdonck werken, zijn voornamelijk pedagogisch geschoold. Samen
staan ze in voor de dagelijkse zorg van de kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met
u als ouders/verzorgers. Om alle contacten goed te stroomlijnen krijgt uw zoon/dochter één of
twee persoonlijk begeleiders toegewezen: zij zorgen voor een goed contact en informatie-uitwisseling
tussen de behandelaars en de ouders/verzorgers.

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen

Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter door een lichamelijke, meervoudige en/of

Het verblijf
In de woongroep ligt het accent op verzorging en
begeleiding in een pedagogisch of therapeutisch
klimaat, waarbij we een aangename en huiselijke sfeer
nastreven. Elke bewoner van De Raesdonck heeft een
eigen slaapkamer. Gezamenlijk worden twee woonkamers, een keuken en een tuin gedeeld. De jongeren die
bij De Raesdonck wonen, volgen onderwijs of maken
gebruik van een dagbesteding buitenshuis. Naast het
dagprogramma is er in de woongroep gelegenheid
voor spel en ontspanning.
Logeren
De Raesdonck biedt tevens gelegenheid om te komen
logeren. Dit kan doordeweeks, in het weekend, op
feestdagen en tijdens vakanties.
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Uw zoon/dochter woont bij Adelante op basis van een
CIZ-indicatie of een beschikking van de gemeente.
Dat betekent dat hij/zij recht heeft op producten en
diensten die vallen binnen de WLZ-zorg (Wet Langdurige Zorg), Jeugdwet of WMO.
Informatie voor verwijzing
Kinderen/jongeren kunnen via de (kinder)arts/revalidatiearts (of een andere specialist in het ziekenhuis) en via
maatschappelijke instellingen (zoals MEE ) doorverwezen worden naar Adelante voor begeleid wonen.

ADELANTE
Adelante kinderrevalidatie, speciaal
onderwijs & wonen biedt een omvangrijk
zorgpakket voor kinderen met een
primair lichamelijke beperking. Bij
de mytylschool kunnen de kinderen
terecht voor speciaal basisonderwijs en
speciaal voortgezet onderwijs. Verder
bieden wij o.a. zorg en begeleiding aan
in de vorm van logeren, dagopvang en
woontrainen. Adelante kinderrevalidatie,
speciaal onderwijs & wonen maakt
deel uit van de zorggroep Adelante. De
ruim 1.100 professionals van Adelante
zijn werkzaam bij diverse locaties in
Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast
is Adelante actief in de poliklinieken
van ziekenhuizen en in de ambulante
begeleiding.

Meer informatie/contact?
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact
opnemen met het servicebureau van Adelante in Valkenburg a/d Geul. Het servicebureau is van maandag
baar via 045-5282600. Meer informatie over Adelante
treft u aan op www.adelante-zorggroep.nl

Onderstestraat 29
6301 KA Valkenburg a/d Geul
t 045 - 528 26 00
www.adelante-zorggroep.nl
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t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur en bereik-

